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İÇ LOJİSTİK SİSTEMLERİNİN YALIN ÜRETİM BAKIŞ AÇISIYLA YENİDEN 
TASARLANMASI VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA 

ÖZET 

Toyota Üretim Sistemi’ni temel alan yalın üretim, israfların giderilmesi yolu ile çeşitli 
alanlardaki performansı yükseltmeye odaklanmıştır. 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Japon ortaklı 
bir firmada yürütülen bir yalın üretim projesinin başlangıç safhasından itibaren gidilerek 
yaşanan değişimlerin adım adım anlatılması ve bu süreçte yaşanan iyileştirmelerin 
örnekleriyle ortaya konmasıdır. 

Yalın üretim sisteminin tam anlamıyla çalışabilmesi için kalite, satınalma, planlama, 
imalat ve lojistik birimleri başta olmak üzere tüm kurumun bu bilinç içinde hareket 
etmesi gerekmektedir. Firmada 2007 sonu itibariyle başlatılan bu projede çok hızlı 
ilerleme kaydedilmiştir. Avrupa üretim üssü olmayı hedefleyen bu sebeple de 2008 
sonunda hatta girecek yeni model araçlarla birlikte yalın üretim felsefesinin tam olarak 
uygulanmasını isteyen firmada yürütülen proje ile ilgili detay bilgilere bu çalışmada yer 
verilmiştir. 

Burada ele alınan konu lojistik gelişmelerle ilgilidir. İç lojistik sistemlerinin  yeniden 
tasarlanması söz konusudur. Öyle ki eski sisteme ait ne varsa kademe kademe 
kaldırılmış ve yalın üretim felsefesine uygun yapı oluşturulmaya başlanmıştır. Projeye 
İngilizce’de “Kit Halinde Teslimat” anlamına gelen “Kit Delivery” ismi verilmiştir. 
Parçaların depolanması, montaj hattına teslim edilmesi gibi iç lojistik sistemlerle ilgili 
radikal adımlar atılmış; montaj hattı çevrim zamanını düşürmek, “FIFO”yu tam 
anlamıyla uygulamak ve istenen kalite standartlarında araç üretmek için nasıl bir lojistik 
yapılanma içinde olunması gerektiği özümsenerek çözümler geliştirilmiştir.  

Yalın üretim felsefesinin tam anlamıyla uygulanabilmesi için en büyük sorumluluk lojistik 
kısmına aittir. İlk gelişim lojistik kanadı tarafından gerçekleşmelidir. Diğer birimler lojistik 
yapının kurulmasının ardından kendi sistemleri ile ilgili çalışmalara başlayabilirler. “Kit 
Delivery” projesi yalın üretim felsefesinin uygulanabilmesi için atılan ilk adımdır. Temel 
düşünce “çalışanların işini kolaylaştırmak, verimliliği arttırmak ve hata yapmayı 
engelleyen sistemler kurmak” şeklinde ifade edilebilir.  

Bu bakış açısıyla iç lojistik sistemlerinde eskiye ait atıl kapasiteler ve verimsizlikler 
tespit edilmiştir. Lojistik rotaları ile değer akışları elde edilmiş ve en kolay yoldan en kısa 
biçimde malzemelerin istenen yere yalnız ihtiyaç miktarı kadar ulaştırılması için 
çalışılmıştır. “Kit Delivery”nin asıl gayesi hatta yürüyen her bir araç için yalnızca ihtiyaç 
duyulan malzemelerin, ihtiyaç duyulan miktarda hazırlanması ve hatta teslim 
edilmesidir. Hat kenarındaki doluluğun önüne geçilmelidir. Bu sayede hem stoklar daha 
iyi takip edilecek hem de izlenebilirlik artacaktır. Kalite kontrol noktaları için boşluklar 
yaratılacak ve hataların tespit edilerek geri bildirim yoluyla önlenebilmesi için uygun 
ortam da oluşmuş olacaktır. Bu da “DPU” değerlerini düşürecektir. 
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Çalışanın işini kolaylaştırarak onu mükemmele yaklaştırmak elbette bir mühendisin 
görevidir. Öyle bir yapı kurulmaldır ki çalışan şu üç ilkeye göre iş yapabilir hale gelsin: 
“Düşünmek yok, Yargı yok, Seçim yok”. Örneğin hangi malzemenin hangi araca 
takılması gerektiği ile ilgili çalışan düşünmemelidir, tercih yapmamalıdır, akıl yürüterek 
kararlar vermemelidir. Kendisine servis edilen malzeme grubu üzerinden sıradaki 
parçayı gözü kapalı alabilmelidir. 

Projedeki genel akış ; lojistik rotalarının her bir çalışan için çizilmesi, verimsizliklerin 
tespiti, yeni yerleşim planının yalın üretim düşüncesi ile örtüşecek şekilde yeniden 
oluşturulması, uygulama esnasında görülen eksiklikler sebebiyle çeşitli revizyonların 
yapılması, zaman etüdleri yapılarak ihtiyaç duyulan işgücünün tespit edilmesi, yeni 
sistemin işleyişi ve kazandırdıklarının ortaya konması ve gelecekte yapılması 
hedeflenen açık kalmış noktaların belirlenmesi olarak özetlenebilir. 
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REDESIGNING OF INTRA-LOGISTICS SYSTEMS WITH A LEAN PRODUCTION 
POINT OF VIEW AND AN IMPLEMENTATION IN AUTOMOTIVE INDUSTRY 

SUMMARY 

 
Lean production, based on Toyota Production System, is focused on raising  
performance by counteracting the waste. 

The aim of this project is explaining the implementation of a lean production model in a 
Turkish automotive industry  company with a Japanesse partner.  Before and after 
situations are mentioned by value and utility analysises. 

Achieving lean production system implementation is related with the participation of 
whole company especially quality control, purchasing, planning, production and logistics 
departments. The firm started this project at the end of 2007 and it’s planned to be 
finished by the year 2009 to be able to have a license for being a European production 
base. 

The name of the project is “kit delivery”. A new logistics philosophy takes traditional 
delivery system’s place. “Kit delivery” means preparing part as “kits” for a vehicle and 
delivering them to the line side only as much as requirement of that vehicle. The 
storage of the parts and delivering them to the line side is redesigned from the point of 
view of lean production system. The result of all these developments is producing 
vehicles with required DPU (Defect Per Unit) values. 

The biggest responsibility in this project belongs to logistics department. First step is 
about the logistics works. Main philosophy of this project is simplifying the workers’ 
jobs, increasing the productivity and developing new methods for preventing mistakes. 
Affording the visibility in assembly line is vital because of understanding quality 
problems. 

To get easy of workers’ job is a duty for an engineer and three main principles are being 
evaulated to afford this idea. These are; “No thinking”, “No Judging” and “No Choosing”. 
Logistics serve the required parts by “kit delivery” method so there’s no need for a 
worker to decide anything about assembly process. 

Project’s summary about implementation can be explained step by step like that; 
redrawing the logistics routes for every logistics worker, determining the 
unproductiveness and solving them, time studies to understand the real work force, 
mentioning the utilities and future plan about this system. 
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1. GİRİŞ 

Yalın üretim, sistemdeki israfları ortadan kaldırmak ve sürekli olarak sistem etkinliğini 

artırmak temeline dayanan bütünsel bir yaklaşımdır. Toyota Üretim Sistemi’nin babası 

Taiichi Ohno, israfı “kaynak tüketen fakat değer yaratmayan bir faaliyet” olarak 

tanımlamıştır; başka deyişle, değer katmayan ama maliyet yaratan bir faaliyettir. (Ohno, 

1996) Ford, “değer katmayan herşeyi israf olarak tanımlamıştır. Bir diğer yorum olarak 

israf, “bir ürüne değer katmak için mutlaka gerekli olan minimum miktarda donanım, 

malzeme ve işgücü kaynağı dışında kalan herşey” olarak tanımlanmıştır. (Suzaki, 1987) 

Müşteriler, satın aldıkları ürünün üreticide ne kadar yol kat ettiği, kaç kere muayene 

edildiği, ne kadar süre zorunlu ya da gereksiz bekletildiği gibi konularla ilgilenmez ve bu 

gerekçelere ödeme yapmayı üstlenmezler. Bunların hepsi israftır. Müşteri, satın aldığı 

malın istediği işlevi görüp görmediği, istediği kaliteyi sağlayıp sağlamadığı ya da 

kendisine sunduğu fayda gibi faktörlerle ilgilidir (Birgün ve diğ., 2006). Buna göre yalın 

düşüncenin baslangıç noktası olan “değer”, müşterinin ödemek istediği ve ihtiyaçlarını 

belirli zaman diliminde, belirli fiyattan karsılayan, belirli özelliklere sahip belirli bir ürün 

ve/veya hizmet yaratılması (Rother ve Shook, 1998) olarak tanımlanabilir. 

Toyota Üretim Sistemi’nin temelini oluşturan “entegre fabrika” tanımıdır. Entegre fabrika 

teknik boyutlarıyla 6 sıfırdan oluşan bir üretim modelidir. Entegre fabrika ile sıfır stok 

(sıfır mal fazlası, sıfır depo), sıfır hata, sıfır çelişki, üretimde sıfır ölü zaman, müşteri için 

sıfır bekleme süresi ve en nihayetinde de “sıfır kağıt” başka bir deyişle, sıfır bürokrasi 

ve sıfır gereksiz iletişim hedeflenmektedir. 

Toyota Üretim Sistemi’nin temelinde; iş basitleştirme, hatalar ve israflar için detay 

sorgulama yatmaktadır. Taiichi Ohno, bir sorunla karşı karşıya kalındığında, özünü 

anlayabilmek için kendi kendimize beş kez “neden” diye sormamızı ve beş kez yanıt 

vermemizi öneriyor. 

Toyota Üretim Sistemi’nin uygulanması yolundaki ilk adım kayıp faktörlerinin neler 

olduğunu açık ve net olarak ayrıştırabilmektir. Bu da aşağıdaki noktaların 

incelenmesiyle mümkündür. 
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• Üretim fazlası 

• Ölü zamanlar 

• Gereksiz nakliye ve bakım işlemleri 

• Gereksiz ve uygun olmayan işler 

• Stok fazlası 

• Gereksiz hareketler 

• Hatalı parça üretimi 

Yalın üretim teknikleri diğer adı ile Toyota Üretim Sistemi olarak adlandırılan 

metodolojinin temel uygulamaları aşağıdaki gibi tanımlanabilir. 

1.1. Kanban Sistemi 

Çekme sistemi olarak da tanımlanan sistemin temel yapısı; bir sonraki operasyonun 

ihtiyaç duyduğu anda ve miktarda malzemeyi bir önceki operasyondan almasıdır. Takip 

eden şekilde de bir önceki operasyon da, bir sonraki operasyonun çektiği kadar üretir. 

İtme sisteminde ise bir sonraki operasyon, bir önceki operasyondan gelen malzemeleri 

işler. Kısaca, talep son montajdan geriye dönük olarak yapılmaktadır. 

1.2. Tek Parça Akışı 

Herhangi bir atölye içinde, bir parçanın son şeklini alması için gerekli olan tüm 

makinaların, parçanın işlenme akışı esas alınarak yerleştirilmesidir. Bu şekilde zaman 

kaybı olmadan ve uzun taşıma süreleri olmaksızın malzeme akışı sağlanmaktadır. 

1.3. Makinalar ve Atölyeler Arası Senkronizasyon 

Tek parça akışının ve kanban sisteminin işlemesi için, malzemenin arka arkaya işlendiği 

makinaların kapasitelerinin denkleştirilmesi gerekir. Bu aynı zamanda birbirini izleyen 

operasyon birimleri için de geçerlidir. 
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1.4. U Tipi Yerleşim Planı 

Bu yaklaşımda esas alınan, gereksiz iş gücü hareketlerinin elimine edilmesidir. 

Makinalara parça yüklenmesi ve alınması mümkün olduğunca otomatikleştirilerek, bir 

işçinin birden fazla makinayı çalıştırabilmesi sağlanmaktadır. U tipi yerleşim bu durum 

için en uygun yerleşim olarak bilinmektedir. 

1.5. Jidoka (Otonomasyon) 

Kısaca üretim hattını durdurma yetkisinin operatöre verilmesidir. Amaç bir sorun tespit 

edildiğinde daha fazla israfa neden olmadan hattın durdurulması ve sorunun derhal 

çözülmesidir. 

1.6. Tam Zamanında Üretim (Just In Time-JIT) 

Toyota başta olmak üzere günümüzde pek çok Japon firması ve Xerox, GE, Whirlpool, 

HP gibi Amerikan şirketleri  yakın zaman içinde JIT sistemini uygulayarak stok 

seviyelerini düşürmeye çalışmışlar ve bunda başarılı olmuşlardır. JIT yaklaşımı 

ürünlerin üretiminin veya tedarikçilerden sağlanmasının bu ürünlere ihtiyaç duyulduğu 

an gerçekleşmesi prensibine dayanır. JIT stoklar indirmek için her yolu denediğinden 

JIT “stoksuz üretim” ya da “sıfır stoklu üretim” olarak bilinir. 

Batılı ülkelerin kullandığı “Just-In-Time” kelimesinin aslında Japonca’da bir karşılığı 

yoktur. Zaten JIT’in Japonlar tarafından nasıl keşfedildiği ile ilgili de kesin bir bilgi 

yoktur. 

JIT’in arkasındaki ana motivasyon stoğun verimsizliğe yol açtığı düşüncesidir. Tıpkı bir 

ırmaktaki yüksek su seviyesinin tehlikeli kayaları saklaması gibi, yüksek stok seviyeleri 

de verimsizliğin kaynaklarını saklar ve kötü üretim kalitesine neden olur (Hall ve 

Schonberger, 1983) 

Talebin ve arzın belirsizliğinden dolayı birçok firma elde bulundurmama maliyetini 

azaltmak için emniyet stoğu tutmak mecburiyetinde kalır. JIT üretim programlarını düz 

bir seviyeye getirerek bu belirsizliklerin stok seviyelerine olan etkilerini azaltır. Emniyet 
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stoklarının azaltılması arzdaki değişkenliğin nedenlerinin görülmesine yardımcı olur ve 

böylece arzdaki belirsizlikler de azaltılabilir. 

JIT felsefesinin ana teması, en yüksek müşteri tatminini en az maliyet ile sağlayacak 

sürekli gelişimin tüm birimlerin genel katılımı ile gerçekleştirilmesidir. Temel amaç her 

türlü israfı yok etmektir. JIT’te fire; üretilecek miktar için gerekli olan minimum düzeyde 

ekipman, malzeme, işçi ve alan dışındaki herşey olarak tanımlanabilir. 

Müşterinin talep ettiği ürünü; talep ettiği miktarda üretip, talep ettiği zamanda 

ulaştırmaktır. Ana hatları ile; tam zamanında yan sanayiden gerekli malzemelerin, 

gereken miktar ve spesifikasyonda temin edilip, tam zamanında üretilip, tam zamanında 

müşteriye ulaştırılması hedeflenmektedir. 

Tam zamanında üretim, toplam üretim sürecinde artık ve israfın önlenmesiyle ilgilenen 

bir sistemdir. Üretim sürecindeki artık ve israf ise stoklar, kuyruklar ve gecikmeler, kalite 

sorunları, uzun üretime hazırlama zamanları ve gereksiz muhasebe işlemleri olarak 

belirlenmiştir. Tam zamanında üretim sistemi, sürekli gelişimi amaçlayan gereksiz 

harcamaları ortadan kaldıran ve müşteri tatminine odaklanan bir sistemdir. Bu sistemde 

üretim, tahminlerden yola çıkarak değil, gerçek ihtiyaçlara göre başlatılmakta; 

hammadde ve malzemeler gerektiği anda işletmeye gelmekte, böylece sıfır veya çok 

düşük stok düzeyleri ile çalışılmaktadır. Tam zamanında üretim sistemi en geniş 

anlamıyla, uzun vadeli ve daha yakın satıcı ilişkileri, kalite çemberleri, Kanban 

sistemleriyle etkinleştirilmiş iletişim, önleyici bakım onarım ve diğer teknikleri 

içermektedir (Fisher, 1995) 

Geleneksel üretim, itme sistemine dayanmaktadır. Tam zamanında üretim sistemi ise 

talebe göre çekme (demand-pull) sistemine dayanmakta olup, bir üretim hattındaki her 

bir parçanın aynı üretim hattını takip eden sonraki adım tarafından gereksinim 

duyulduğunda hemen üretildiği bir sistemdir. Tam zamanında üretim sistemi, 

süreçlerden oluşan bir yapıya sahip olup geleneksel üretimden farklı olarak üretim 

hücrelerini esas almaktadır. Bu nedenle tam zamanında üretim sistemi, yalın üretim 

(lean production) olarak da adlandırılmaktadır. 
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1.7. Poka-Yoke 

Japonların ürettiği bir terim olup Poka ve Yoke kelimelerinden oluşmaktadır. Poka 

“rastgele, tesadüfi bir hata” olup Yoke kelimesi ise “kaçınma, sakınma” anlamına 

gelmektedir. Bu kavram Dr. Shigeo Shingo tarafından geliştirilmiştir. Poka Yoke, 

üretimde hataları baştan engelleyecek hata önleyici cihazlar kurarak oluşturulan hata 

önleme sisteminin ilk adımıdır. 

Unutkanlık, dikkatsizlik ve yanlış anlama gibi nedenlerle olabilecek hataların elimine 

edilebilmesidir. Bunun için uyarı panoları, şablonlar, kılavuzlar, sayaçlar ve sensörler 

gibi ekipmanlar ve yardımcı unsurlar kullanılmaktadır. Esas olan insani unsurlardan 

kaynaklanan hata kaynakları ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden ilk olarak insan 

hatasıyla oluşabilecek kusurlu ürünleri, oluşmadan önleyen (Poka-Yoke) sistemlerin 

kurulması gerekir. Burada “insanlar hata yapabilir” gerçeği kabul edilerek hatayı önleyici 

mekanizmaların geliştirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Üretim sırasında sahadaki 

sorunlara çabuk ve düşük maliyetli şekilde yanıt verebilmek için “jidoka” yani makinalara 

yetenek kazandırmak gereklidir. Bunun için ışıklı göstergeler olan “andon” sistemleri 

kullanılabilir. Bu şekilde, planlı ve plansız makine duruşları gibi üretimi aksatan 

sorunlara karşı hızlı yanıt verilebilir (Kabadurmuş ve Durmuşoğlu, 2005). 

1.8. 7S 

Japonca; sınıflandırma, düzen, temizlik, standartlaşma, disiplin, güvenlik ve emniyet 

kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve işyerinde temizlik, düzen ve güvenliğin 

sağlanması faaliyetlerini kapsayan bir tekniktir (Monden, 1993). 

İlk adım olan Sınıflandırma, gereksiz araç-gereç ve elemanların gereklilerden ayrılması 

ve bunların yok edilmesini kapsar (Hirano, 1988).  Gereksiz her eleman yer 

tutacağından ve hata riskini arttıracağından yok edilmelidir. 

Düzen adımında gereksiz olanlar sistem dışına alındıktan sonra geri kalan her türlü 

araç-gereç, takım, malzeme kolayca erişilebilecek ve kullanım kolaylığı sağlayacak 

biçimde düzenlenir (Hirano, 1988). Bu sayede gerekenler, istenildiği zaman 

bulunabilmekte ve araç-gereçleri aramak için zaman kaybedilmemektedir. Buradan da 

anlaşılacağı gibi temel amaç israfın oluşumunun engellenmesidir. 
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Üçüncü adım temel temizlik işlerinin günlük olarak ve aksatılmadan yürütülmesini 

kapsar (Monden, 1993). Yerlerin süpürülerek, silinerek temizlenmesi, pencerelerin 

silinmesi, duvarların boyanması yolu ile etraftaki pislik, kir ve tozlar ortadan kaldırılır. Bu 

çalışmalar sayesinde toz vb. artıklar nedeniyle makinalarda meydana gelen arızalar 

engellenir; temiz ve parlak yüzeyler üzerinde hatalar daha çabuk fark edilir (Monden, 

1993). 

Dördüncü adımda standartlaşma sağlanır. Diğer bir deyişle yukarıda açıklanan ilk üç 

adım sonucunda elde edilen temiz ve düzenli ortamın sürdürülmesi için yöntemler ve 

standartlar oluşturulur (Hirano, 1988). 

Beşinci adımda temizlik-düzen konusunda disiplin sağlanır. Yani oluşturulan temiz ve 

düzenli ortamın sürdürülmesi için gereken faaliyetler benimsenir ve herkesin hayatının 

bir parçası haline gelir (Hirano, 1988). Bu amaçla yöneticiler, çalışanlarını hatanın 

engellenmesi için yeni yöntemler, kurallar geliştirmeye ve uygulamaya teşvik etmelidir 

(Monden, 1993).Altıncı ve yedinci adım ise güvenlik ve emniyetle ilgilidir. Amaç iş 

kazalarının önüne geçmektir. Daha güvenlikli bir ortam işe karşı olan aidiyet duygusunu 

da arttıracaktır. 

Hataların daha çabuk ve kolay fark edilmesi sayesinde kalitenin iyileştirilmesi, israfların 

yok edilmesi sayesinde maliyetlerin düşürülmesi, teslimatların tam zamanında 

gerçekleştirilmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azalması, takım, kalıp ve 

araç-gereçlerin yerleşiminin düzenlenmesi sayesinde hazırlık sürelerinin kısaltılması 

faydalarından bazıları olarak sayılabilir (Hirano, 1988). 

Organizasyonel güç ve disiplin yalın üretim sistemi içinde çok önemli iki unsur olarak 

yer almaktadır. Yalın üretimin uygulanması için de bu prensiplere sıkı sıkıya bağlı bir 

süreç yapısının oluşması gerekmektedir. Bütün malzeme lokasyonları açıkça ifade 

edilmeli ve işaretlenmelidir. İş istasyonlarında yalnızca ihtiyaç duyulan aparat ya da 

aletler yer almalıdır. Karmaşa ve dağınıklık asla istenmeyen bir durumdur (Hobbs, 

2003). 
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2. YALIN ÜRETİM SİSTEMİ 

2.1. Yalın Üretim Sistemin Ortaya Çıkması ve Gelişimi 

Toyota Motor Company, ilk faaliyet alanı tekstil olan Japon Toyada ailesi tarafından 

1937 yılında kurulmuştur. Şirketin kuruluşundan 1950’lere kadar olan toplam üretimi 

2685 adet olmasına rağmen Ford’un Rouge fabrikalarındaki günlük üretim 7000 adetti. 

Amerikan şirketlerinin baskın olduğu otomotiv piyasasında Toyota’nın varlığı henüz 

belirgin değildi. 1949 yılı sonunda satışlarda yaşanan çöküş sonucu şirket toplam 

işgücünün üçte birini işten çıkarmak zorunda kaldı. Geri kalan işçilerin yaptıkları iki ay 

süren grev sonucunda yönetimin işçileri koruyamama sorumluluğunu kabul eden ilk 

başkan Kiichiro Toyada şirketten istifa etmiş, sendika ile yapılan yeni anlaşmayla Taiichi 

Ohno’nun çalışma yöntemlerinin temel üretim normunu oluşturacağı belirtilmiş ve bu 

anlaşmayla beraber şirkette kalan işçilere ömür boyu istihdam ve gelecekte yapılacak 

süreç iyileştirmeleri sonucunda kimsenin işten çıkarılmayacağı taahhüt edilmişti. Hatalı 

parçaların ileriye giderek sonraki aşamalarda akışı bozmalarını engellemek üzere bir 

hata yapıldığında üretimi ve üretim hattını durduran otomatik makinaların kullanılması 

(Toyota tarafından Jidoka olarak tanımlanmaktadır) ve sadece ihtiyaç duyulan 

parçaların üretilmelerini sağlayan çekme sisteminin kurulması olan yalın üretimin iki 

temel ilkesinin Sakichi Toyada (Toyota grubunun kurucusu) ve oğlu Kiichiro Toyada 

tarafından 1930’lu yıllarda geliştirilmiş olmasına rağmen bu iki kavramın birbiriyle 

ilişkilendirilip uygulanmaya konulması 1940’ların sonlarına doğru Taiichi Ohno 

tarafından gerçekleştirilmiştir (Womack ve Jones, 1996) 

Japonya’nın 1945’de II. Dünya Savaşı’nda yenilmesi sonucunda Kiichiro Toyada üç yıl 

gibi kısa bir süre içinde Japon otomotiv endüstrisinin, Amerikan otomotiv endüstrisine 

yetişmesi zorunluluğunu bir hedef olarak ortaya koymuştur. Bu hedefe ulaşmak ve 

Amerikan otomotiv endüstrisinin üretim yöntemlerini tanımak amacıyla Eiiji Toyada ve 

Taiichi Ohno 1950 yılında Ford Detroit Rouge Fabrikası’na inceleme gezisi 

yapmışlardır. İncelemelerin sonucunda kitle üretim sisteminin hiyerarşik yapısının 



 8 

sistemin esnekliğine izin vermediğine, üretim faktörlerinin verimsiz kullanılmasının israfa 

yol açtığı yargısına varmışlardır. 

1950’lerde Japonya pazarı; kişi başına milli gelirin oldukça düşük, sermaye birikiminin 

yetersiz, rekabetin fazla ve farklılaşmış ürün talebinin olduğu küçük bir pazardı. 

Japonya pazarının bu koşulları Toyada ve Ohno’nun kitle üretim sistemine eleştirel bir 

gözle bakmasına neden olmuştu. Ford’un öncülüğünü yaptığı kitle üretim sisteminin 

Japonya koşullarına uygun olmadığına karar vermeleri sonucunda bugün yalın üretim 

olarak adlandırılan yeni yönetim ve üretim sisteminin ilk adımları atılmıştır. 

Yalın üretim; en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi, müşteri 

talebine de birebir uyabilecek şekilde en az israfla ve nihayet üretim faktörlerini en 

esnek şekilde kullanıpi potansiyellerinin tümünden yararlanarak nasıl gerçekleştirebiliriz 

arayışının sonucudur. Yalın üretim bu hedeflerin tümünü aynı anda gerçekleştirme 

ilkesine dayanır ve Batı’da 1900’lerin başlarından beri hakim olmuş konvansiyonel kitle 

üretimi yaklaşımını tersyüz eden, bir anlamda herşeye alışılmışın tam ters yönünde 

yaklaşan bir sistemdir. Genel geçer kabul edilmiş tüm kural ve ilkeleri sorgulayan, hiçbir 

yerleşik kanıyı mutlak görmeyen şüpheci bir yaklaşımın ya da felsefenin ürünü olarak 

doğmuş ve gelişmiştir (Okur, 1997). 

2.2. Yalın Üretim Sisteminin Temelleri 

İsrafların tamamen ortadan kaldırılmasını hedefleyen yalın üretimin iki temel prensibi 

Tam zamanında üretim (JIT) ve otonomasyondur (Jidoka). Toyota üretim sisteminin 

temelini oluşturan sıfır stok, sıfır çelişki, üretimde sıfır ölü zaman, müşteri için sıfır 

bekleme süresi, sıfır kağıt yani sıfır bürokrasi ve sıfır gereksiz iletişimin hedeflendiği 

entegre fabrika kavramı, bu iki temel prensip üzerine oturmaktadır (Ohno, 1978). 

Tam zamanında üretim sistemi her iş etkinliğinin istenen parçalarla, istenen zamanda 

ve istenen miktarla beslenmesi temeline dayanan bir iş örgütlenmesi ilkesidir. 

Otonomasyon (Jidoka) insan  makine ilişkisinin iş etkinliğini azami düzeyde sağlaması 

yönünde kurulması ilkesine dayanan makinaların doğru kullanılmasına ilişkin prensiptir. 

Herhangi bir hata ya da aksaklık durumunda  her üretim elemanının hattı durdurabilme 

yetkisi bulunmaktadır. Fordist üretim sisteminin tipik özelliği olarak, hattı hareket halinde 

tutma prensibinin ortadan kaldırılarak, yerine yalın üretimde işçiye bir hata 

görüldüğünde ya da iş doğru şekilde gerçekleşmediğinde iş alanındaki kolu çekerek 

hattı durdurabilme yetkisi verilmiştir. 
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Yalnızca gereken zamanda gereken miktarda üretim görüşüyle, israfın ve gereksiz 

maliyet artışlarının ortadan kaldırıldığı yalın üretim sisteminde, bu prensiple çalışılarak, 

işlevsizlikler ve onların nedenlerinin tespit edilmesi mümkün olmaktadır. yalın üretimde 

nedenler bilindikten sonra sorunların ortadan kaldırılabilmesi için çözümler 

üretilebileceği bilinciyle nedenler üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Malzeme akışı 

azaltılarak aksaklıklar görünür hale getirilmiştir. Sıfır stokla çalışma depolama sorununu 

ortadan kaldırmanın yanı sıra israf ve işlevsizlikleri ortaya çıkararak yalın üretim için 

gerekli koşulları sağlamaktadır (Ohno, 1978). Şekil 2.1’de yalın üretimle ilgili bir model 

bulunmaktadır. 

 Emeğe yönelik azaltma prensibinin belirlendiği bu sistemde kişilerin üretimdeki katılım 

ve kontrol paylarının arttırılması hedeflenmektedir. Sürekli olarak kendini yenilemeyi ve 

aşmayı hedefleyen sürekli iyileştirme (kaizen) yaklaşımıyla yalın, entegre fabrika, kalite 

sınırları için değişken bir yapılanma söz konusudur. 

Yalın üretimde zaman ve kaynak kullanan, ancak ürüne müşteri ihtiyaçları 

doğrultusunda değer eklemeyen faaliyetler israf (muda) olarak tanımlanmaktadır. 

Başlıca muda çeşitleri, 

• Ürün hurdaları 

• İşçinin makina zamanı içinde beklemeleri 

• Yarı mamul ve bitmiş mamul stokları 

• Fazla üretim 

• Gereksiz malzeme taşımaları 

• Gereksiz işçi hareketleri 

olarak sıralanabilir. Muda’nın nedenleri yetersiz çalışma metodları, uzun hazırlık 

zamanları, yetersiz prosesler, eğitim eksikliği, yetersiz bakım, uzun mesafeler ve liderlik 

eksikliğidir (Ohno, 1978). 
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Yalın Üretim Modeli

Değişime Hızlı 
Cevap Verme

İsrafı  Önleme

A. Doğru İş,
Doğru Yer,
Doğru Zaman,
Doğru Miktar

B. Değer Akışının
Etkinliği

C. Sürekli Geliştirme
(Kaisen)

D. Toplam Kalite
Yönetimi

 

Şekil 2.1 : Yalın Üretim Modeli (Jordan ve Michel, 2001) 

Shingo’ya (yalın üretim danışmanı) göre yalın üretimin tüm hedeflerini kapsayan, 

gerçekleşmelerini sağlayan, sistemin kaizen yaklaşımı içinde gelişmesini teşvik eden, 

yalın üretimi alternatiflerinden ayıran kilit özellik stoksuz üretim ilkesi üzerine kurulmuş 

olmasıdır (Okur, 1997). Ohno’nun görüşüne göre “çok envanteriniz varsa daima bir 

parçanız eksik olacaktır.” Bu problemin üretimdeki her işlem aşamasının bir önceki 

aşamaya giderek kendisine gerekecek sayıdaki parçayı almasının sağlanmasıyla 

çözülebilecektir. Bu uygulamaya, “önceki aşama sonraki aşamanın çektiği parça 

sayısından fazla üretim yapamaz” ilkesinin de eklenmesiyle JIT sistemi devreye 

girmiştir. Ürünleri ileri doğru akmasıyla aynı hızda bilginin düzenli olarak geri iletilmesini 

sağlamak üzere, 1953 yılında kanban kartları kullanılmaya başlanmıştır (Womack ve 

Jones, 1998). 

Yalın üretim sistemi ile fazla stoğun yarattığı olumsuzluklar aşağıdaki gibi 

değerlendirilmektedir: 

• Zamanından önce ve gereğinden fazla üretim sonucunda oluşan stoklar, fazla 

işgücü, ekipman ve enerji kullanılması anlamına gelmektedir. 

• Stoklar üretim süreci içinde beklemeyi ifade eder. Gerek işlenmekte olan 

parçaların, gerek fabrika içi atölyelerden ya da yan sanayiden gelmiş bitmiş 

parçaların stoklanması işlem görmeden beklemeleri demektir. Oysa üretimin hangi 
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aşaması olursa olsun, bekleme ürüne hiçbir değer katmayan, üstelik üretkenliği 

düşürücü, maliyetleri arttırıcı, üretim sürecini uzatan bir faktördür. 

• Stoklara yapılan yatırım sermaye dönüşüm hızını ve firma karlılığını düşürmektedir. 

• Belirli bir hata marjını olağan kabul etmenin sonucu olarak emniyet amaçlı stok 

tutulmaktadır. Dolayısıyla üretimin herhangi bir aşamasında hata keşfedildiğinde 

stoktaki hatasız parça ile takviye edilebilmesi, hatasız üretimi kısıtlayıcı, hatasız 

üretime ulaşma çabalarını sınırlayıcı bir mekanizmadır (Okur, 1997). 

 

2.3. Yalın Üretimde Yönetim Araçları 

Yalın üretim’de kullanılan yönetim araçlarından “Heijunka”yı Türkçe’ye “düzgün üretim” 

veya “dengelenmiş üretim” şeklinde aktarabiliriz. Adı her ne olursa olsun “Heijunka” en 

tepeden en alta kadar “kendi işini kendin planla ve üretimi dengele”nın ifadesidir. 

Heijunka tüm üretim kaynaklarının planlamasını içerir. Burada çalışanlar kendi iş 

yüklerini bir sonra gelen prosesin istediği miktarda çıktıyı üretebilecek şekilde ayarlarlar. 

Müşteri talebinin değişkenliği karşısında, istenilen zamanda, istenilen miktarda, istenilen 

kalitede, istenilen maliyette, istenilen yere ürünün ulaştırılması üretimin 

düzgünleştirilmesinden ve işletme içinde son montaj bantlarından başlayarak her alt 

proses için üretimin sonra gelen prosesin isteklerini hemen cevaplandıracak şekilde 

yapılanmasından geçer. Talep dalgalanmaları arttığı ölçüde, talepleri geri çevirmemek 

için elde bulundurulması gerekli proses içi stok seviyeleri yükselir. 

Üretim içinde son montaj bantlarından geriye doğru bir sonraki prosesin bir önceki 

prosese yaptığı talepte dalgalanmalar artar. Geleneksel anlamda aynı modelden çok 

sayıda üretim yapmak zaten işletmelerde şu anda karşılaşılan pek çok sorunu 

beraberinde getirmektedir ve maalesef bu sorunlar üretimin kendi sorunlan değil üretimi 

yönetenlerin yarattığı sistemi karmaşık hale getiren “her şeyi görmek” arzusundan 

doğmaktadır. Gerçekte üretim kendi içinde metotlar tanımlandıktan sonra ilişkilerin yalın 

olarak yürütülebileceği bir ortamdır. Burada önemli olan son montaj bantlarının her biri 

için ayrı ayn düzgünleştirilmiş üretim programları hazırlamaktır. 

“Heijunka Yönetimi”nin yüksek hacimli imalat sistemlerinde kullanılması beraberinde 

bazı maliyetleri de getirir. Aslında bu maliyetler kaçınılmazdır ve diğer bir deyim ile 

“olmazsa olmaz”dır. Burada katlanılan tampon stoklardan söz edilmektedir. “Heijunka 
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Yönetimi”nde yüksek hacimli imalat sistemlerinde tampon stoklar darboğaz ve ürün özel 

operasyonlarda talebin cevaplanamama maliyetini yok ederler. Buna karşılık elde 

tampon stok bulundurma maliyetleri oluşur. Darboğaz, sürekli bir imalat prosesindeki en 

uzun imalat süresine sahip operasyondur. Darboğaz bir operasyon zincirindeki en 

yavaş operasyon olduğu için, hattın çıktısını etkileyecektir. Gerekli zamanda, gerekli 

WIP (Work in Process) ile ortaya çıkan darboğaz operasyonlar kritiktir ve ardışık iş , bu 

operasyonlar ile yapılması gereken iş ile birleşemez. Benzer olarak ürün özel veya 

esnek olmayan operasyonlar çok dikkatli olarak yönetilmelidir, böylece teorik olarak 

yüksek kapasiteli operasyonların beklenmedik bir şekilde darboğaz olması önlenebilir. 

Aynı şekilde bir darboğazda işler çok iyi sıralanmalı ve dengelenmeli, iş esnek olmayan 

operasyonlarda dikkatli yönetilmelidir. Burada sözü edilen sıralama, dengeleme ve 

dikkatli yönetmenin Japonca’da karşılığı “Heijunka”dır. 

Esnek olmayan operasyon , bir proses içinde ortaya çıkabilecek WIP’lerin hepsini 

işleyecek yeteneğe sahip olmayan operasyondur. Eğer test hücreleri arasında iş 

dengelenmesi yapılmazsa, bazı test hücreleri önünde fazla WIP yığılmalan olurken 

bazıları boş kalacaklardır. Bu yüzden yeterli kapasite olduğu halde, yapay bir darboğaz 

yaratılmış olur. Ürün akışının yanlış yönetilmesi yüzünden mevcut kapasite 

kullanılamamış durumdadır. Üretim hattındaki uygun boyutlu buffer’lar bahsedilen sorun 

için ve esnek olmayan prosesler arasındaki işin dengelenmesi için gereklidir. WIP’leri 

özellikle belirli proses yollarına atamak ve bu yollarda malzeme akışını dengelemek için 

malzeme serbest bırakmalarını sıralamak “Heijunka Yönetimi”ni kolaylaştırır (Okur, 

1997). 

2.4. Yalın Üretim Sisteminin Özellikleri ve Kitle Üretim Sistemi İle Karşılaştırılması 

Yalın üretim sistemi pazar koşullarına uyum sağlama açısından esnek bir sistem olup, 

yan sanayi firmalarıyla ilişkilerden, üretim ve pazarlamaya kadar uzanan farklı 

organizasyon ve yönetim biçimi sisteme esneklik sağlamaktadır (Ansal ve Yentürk, 

1993). 

Kaynakların akılcı kullanımı ile, yalın üretim sisteminde kitle üretim sistemine göre, 

çalışan işgücünün, üretim için kullanılan alanın, araç-gereç için ayrılan yatırımın, yeni 

bir ürün üretilmesi için gerekli olan mühendislik saatlerinin daha azı kullanılarak üretim 

gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple de bu üretim sistemi yalın üretim olarak 

adlandırılmaktadır. 
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Büyük ve standart ürün talebinin olduğu pazar yapısı sayesinde yaşayan kitle üretim 

sistemine zıt olarak yalın üretim; sınırlı, ürün çeşitliliğine olan talebin olduğu pazar 

koşullarında doğmuştur. 

Kitle üretiminin temel özelliği olan üretimin devamlılığının her koşulda sürdürülmesi 

ilkesinin yerine yalın üretim sisteminde bir hata ya da sorun tespit edildiğinde hattın 

durması prensibi benimsenmiştir. İş süreci içerisinde hatanın oluştuğu anda müdahale 

imkanı tanıyan bu prensip ile her işçiye hattı durdurabilme yetkisi sağianmaktadır. 

Böylece seri üretimin karar alma mekanizmasını atölye dışına taşıyan felsefesinin 

yerine yalın üretim sisteminde insan faktörü ön plana çıkarılmakta ve karar alma 

sürecine atölye de dahil edilmektedir. 

Yalın üretimin diğer önemli unsuru kalite kontrolün belirli bir aşama ya da bölümün 

sorumluluğu olarak değil herkesin sorumluluğunda olmasıdır. Toplam kalite yönetimi 

felsefesindeki kaynakta kalite prensibi yalın üretimin en önemli unsurlarından biridir. 

Toplam kalite yönetimi tekniklerinin kullanımıyla üretimin herhangi bir aşamasında tespit 

edilen hatalı parça / ürünün gerçek sebebi araştırılarak kök neden bulunmaya çalışılır. 

Üretim sırasında kalite açısından uygun olmayan bir parçaya rastlandığında, o parça 

etiketlenir ve kalite kontrol alanına gönderilir. Herhangi bir işçi bir sorun ile 

karşılaştığında, çalışma istasyonu üzerindeki kordonu çekerek hattı durdurabilir. Bu 

nedenle, hat sonunda bir tamir alanı da yoktur. Hattaki işçilere verilen yetki ve 

sorumluluk sayesinde sorunları kaynakta çözmek esastır. 

İşçinin üretim süreci üzerindeki kontrolünün ayrıntılı iş bölümü ile kaldırılmasının 

hedeflendiği seri üretim niteliksiz işgücü kullanır. Yalın üretim ise aktif katılımcı, üretim 

sürecinin bütününe ilişkin bilgi sahibi olan nitelikli işgücüne ihtiyaç duyar. 

Yalın üretim sisteminde çok yönlü eğitilmiş işgücünün yanısıra esnek teknolojilerin de 

kullanımıyla artan çeşitlilikte üretim yapılmaktadır. Seri üretim fabrikalarındaki dolaylı 

işçi grupları yalın üretim tesislerinde bulunmaz. Dar alanda gerçekleştirilen üretim işçiler 

arasındaki iletişimi arttırmaktadır. 

Seri üretimdeki merkezi (tavandan tabana) bilgi akışının yerine yalın üretimde bu süreç 

ters olarak tabandan tavana işlemekte, bir önceki sürecin bir sonraki süreci 

bilgilendirdiği Kanban sistemi kullanılmaktadır. 

Yalın üretim’de ana hedef kusursuzluktur. Maliyetlerin devamlı düşmesi, sıfır stok, sıfır 

bozuk mal ve devamlı artan ürün çeşitliliği gibi durumlar bir ütopya olarak kabul edilir ve 
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buna hiçbir yalın üreticinin tam olarak ulaşması beklenemez. Ancak, ardı arkası 

kesilmeyen araştırmalar ve sonu gelmeyen mükemmellik arayışları, sürpriz 

sayılabilecek değişiklikleri üretmeye devam edecektir. Kıt kaynakların rasyonel 

kullanımı açısından, yeryüzündeki tüm kuruluşların, olduğunca hızlı bir biçimde yalın 

üretimi tüm öğeleriyle, bir sistem bütünlüğü içinde kabul etmeleri ve bünyelerine 

almaları gerekir. Bunu sağlamak için, kendini topluma kabul ettirmiş, sözü geçen yalın 

üreticilerle seri üreticilerin ve hükümetlerin işbirliği içinde, akılcı önlemler ve kararlar 

alarak yalın üretimin faydalarının toplum tarafından anlaşılmasına yardımcı olmaları 

gerekir.  

Yalın tasarım süreci seri üretimdeki tasarım sürecine oranla, kısa geliştirme devirleri 

olan ve tüketici isteklerindeki değişikliklere daha çabuk cevap veren bir sistemdir. 

Yalın üretimde, bir modelin fiyatı ömrü boyunca düşmektedir. Yalın üretimci, ilk yılın 

üretimi için fiyatın, yan sanayicinin gerçek maliyeti ile makul bir kar tahmininin toplamı 

şeklinde olacağını bilir. Bunu izleyen yıllarda, hammadde fiyatları ve işçilik ücretleri 

artsa da, maliyet düşmektedir. Yalın üretimde parça üretime girdikten sonra maliyet 

düşüşleri gerçekleştirebilmek için değer analizi teknikleri kullanılır. Bu sistemde, maliyet 

tahmincilerinin birkaç üretim çevriminin performans ortalamasını almaları çok uzun bir 

zaman almaz. Çünkü, yalın üretim sisteminde, kalıp ve takım değiştirme zamanları 

sadece birkaç dakika gerektirecek kadar azaltılmış ve üretim çevrimleri sık, kısa ve 

kesintisiz duruma getirilmiştir. Bu nedenle yalın üretimde maliyet analizleri, seri üretime 

kıyasla, doğru olarak çok daha kolay yapılabilmektedir. Seri üretimciler, bir sözleşmenin 

başlangıcında teklif verenlerin gerçekten maliyetin altında satış yaptıklarını ve yıldan 

yıla fiyatları arttırarak yatırımı telafi edeceklerini varsayarlar. Bundan dolayı, seri 

üretimde maliyet analizlerinin doğru olarak yapılması yalın üretimdeki kadar kolay 

değildir. 

Yalın bir sistem için lokal gelişmelerin yeterli olmadığı, başarıya ulaşmak için mutlaka 

imalatçıların ve müşterilerin de bu sistem içine çekilmesi kaçınılmazdır. Yalın Düşünce 

sistemi sürekli olarak her bir operasyondaki prosesi geliştirme düşüncelerini ve bunları 

gerçekleştirrneyi kapsamaktadır. Tüm değer akışından tüm israfları ortadan kaldırmak 

asıl amaçtır (Ansal ve Yentürk, 1993). 
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2.5. Yalın Düşüncenin Öğeleri 

Yalın düşünce, değerin tanımlanması, değeri oluşturan adımların sıralanması, bu 

adımların eksiksiz ve sürekli artan bir etkenlikle uygulanmasının yollarını 

göstermektedir. Bu tanımlamadan hareketle yalın düşüncenin öğeleri değer, değer 

akımı, akış, çekme ve mükemmellik olarak sıralanmaktadır. 

2.5.1. Değer 

Değer, müşterinin gereksinmelerini belli bir zamanda, belli bir fiyattan karşılayan belli bir 

ürün olarak ifade edildiği zaman bir anlam taşır. Bu ürün, “mal” olabileceği gibi, “hizmet” 

de olabilir. Müşteriler, üreticilerin varoluş nedeninin değer yaratmak olduğu 

görüşündedirler. Bazı durumlarda üreticiler değeri doğru bir biçimde tanımlayamazlar. 

Üretimde bulunan firma yöneticileri kendilerini: kavramdan gerçekleşmeye uzanan 

süreçte bir tasarırnın, siparişten teslimata uzanan süreçte bir siparişin, hammaddeden 

müşteriye uzanan süreçte ürünün yerine koyarak, atılan her adımda kendilerine 

uygulanacak işlemlerin neler olabileceğini tanımlayabilmelidirler. Bu yapılamadığı 

takdirde, değer doğru bir biçimde tanımlanamaz ve üreticiler değer yaratamazlar. Eski 

yöneticilerin finansman ağırlıklı zihinsel modelleri ve şirket hissedarlarının beklentileri, 

değerin müşteri açısından tanımlanması ve yaratılmasına sebep olur.  

Değerin üreticilerce doğru bir biçimde tanımlanamayışı ve istenen değerin 

yaratılamayışı, bu konuda yalın düşünce sisteminin değeri tanımlaması ve bu hususta 

inceleme yapmasına neden olmuştur. Yalın düşünce, değerin, belli müşterilerle 

oluşturulan diyalog sonucunda, belli yetkinliklere sahip olan, belli ürünler cinsinden tam 

ve doğru olarak tanımlanmasını amaçlamaktadır. Değerin yaratıldığı akışın üstünde yer 

alan her firma, değeri kendi ihtiyaçları doğrultusunda farklı bir biçimde tanımlamaktadır. 

Bu ise firmaların değeri doğru olarak tanımlamalarını zorlaştırır. Değerin doğru olarak 

tanımlanabilmesi için; üreticilerin müşterilerle iletişim kurmalarının sağlanması, bu iş için 

yeni iletişim kurma biçimlerinin geliştirilmesi ve ayrıca, değer akımı üzerinde yer alan 

firmalar arasındaki ilişkilerin de yeniden düzenlenmesi gerekecektir. Yalın düşüncenin 

başarısı, hızla yeni müşteriler ve yeni satış olanakları bulabilme becerisinin 

geliştirilmesine bağlıdır. Satışların artırılmasında en doğru yaklaşım ise, değerin iyi bir 

biçimde tanımlanmasıdır. Değer kavramı ile ilgili düşünme aşamasından sonra, yalın 

işletmeler, ürün ekipleri kanalıyla en iyi çözüme ulaşana kadar değer tanımını tekrar 

tekrar sorgularlar ve mükemmellik yolunda kalıcı sonuçlar elde etmeye çalışırlar. Değer 
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tanımlanmasında; öncelikle ürün tanımlanır ve daha sonra; belirli özellik ve yetkinlikleri 

olan bu ürün için; üretim sürecinde göze çarpan tüm israflar ortadan kaldırıldıktan 

sonra, kaynak ve emek miktarlarına da bağlı olarak bir hedef maliyet belirlenir. Yalın 

üretim yapacak işletmeler, önce seri üretim yapan işletmelerin müşterilerine sundukları 

ürünlerin özelliklerini ve mevcut piyasa fiyatlarını inceler, daha sonra, yalın üretim 

teknikleri ve yöntemlerinin uygulanması durumunda sağlanacak maliyet indirimlerini 

saptarlar. Bu saptanan hedef maliyet, geleneksel üretim yapan diğer şirketlerin 

maliyetlerinden daha düşük olacağından, yalın işletmeci, ürününe yeni unsurlar ve 

yenilikler ekleyebileceği gibi, ek değer yaratmak üzere fiziksel ürüne hizmetler 

ekleyebilir, dağıtım ve servis ağını genişletebilir ve karları yeni ürünlere yönlendirebilir. 

2.5.2. Değer Akışı  

Değer akımını belli bir mal, hizmet veya her ikisini birlikte içeren bir ürünün işletmedeki 

üç kritik yönetim görevinden (problem çözme görevi, bilişim yönetimi görevi ve fiziksel 

dönüşüm görevi) geçirilmesi için gerekli olan aşamaları ifade eder. Bunlardan; problem 

çözme görevi, işin kavramsal boyutuyla başlayıp, ayrıntılı tasarım ve mühendislik 

çalışmalarından üretimin başlamasına kadar olan süreci içine alır. Bilişim yönetimi 

görevi, siparişlerin alınmasından başlayıp, ayrıntılı çizelgeleme çalışmalarıyla teslimatın 

yapılmasını içerir. Fiziksel dönüşüm görevi ise, hammaddeden müşteriye ulaşan nihai 

ürüne dönüşümü içerir. Yalın düşüncenin “değer” den sonraki aşaması olan “değer 

akımı”, her zam israfın varlığını ortaya çıkarır ve her ürün için değer akımının tümüyle 

tanımlanmasını içerir. Burada gerekli olan, ayrı ayrı ürünlerin değer akımını bütünsel bir 

yaklaşım, çerçevesinde ayrı ayrı yönetme becerisinin kazanılmasıdır. Bu beceri 

günümüz işletmeleri için büyük önem taşımaktadır. Çünkü günümüz işletmeleri kendi 

bünyelerinde daha az üretip, dışarı daha fazla üretim yaptırmaktadırlar. Bu eğilim gün 

geçtikçe daha da artmaktadır. Yalın düşünce, uygulandığı şirketin sınırlarını aşarak, 

şirket dışında da değer zinciri üstündeki tüm süreçleri kapsar ve bu süreçlerde yer alan 

israfları yok etmeyi görev bilir. Yalın düşünceyi uygulayan günümüz şirketlerinde, dikey 

bağlantı düzeyi günden güne düşmektedir. Bu durumda, değer zinciri üzerinde yalınlığı 

sağlayabilmek için, ilgili tüm şirketlerin gönüllü işbirliği yapıp, kendi içlerindeki ve 

aralarındaki katma değer yaratmayan işlevleri saptayarak yok etmeleri gerekecektir. 

Ayrıca, belli bir ürünün tasarımı, siparişi ve imalatı için tüm adımların tanımlanmasıyla 

bir değer akım haritası çıkarılır. Tanımlanan bu adımlar üç kategoride gruplanmaktadır. 

Bunlardan birincisi, fiilen değer yaratan ve değer yarattığı müşteriler tarafından 
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algılanan adımlardır. Bu kategoriye giren adımlar kaldırılmamalıdır. İkinci kategoriye 

giren adımlar ise, birinci tip “muda” olarak adlandırılan ve değer yaratmayan ancak ürün 

geliştirme, sipariş alma ya da üretim sistemlerinin gerektirdiği ve bu nedenle hemen 

kaldırılamayan adımlardır. Bunlar aşağıda ayrıntılı bir biçimde anlatılacak olan akış, 

çekme ve mükemmellik teknikleri kullanılmak suretiyle kolay bir biçimde ileride ortadan 

kaldırılabilirler. Üçüncü kategoriye giren adımlar ise, müşteri açısından değer 

yaratmayan ve derhal kaldırılması gereken, ikinci tip muda olarak adlandınlan 

adımlardır (Womack ve Jones, 1998).  

2.5.3. Değer Akışı Haritalandırma 

Değer akışı haritalandırma, bir değer akışındaki değeri, israfı ve israf kaynaklarını 

görmek ve tek bir prosesten daha fazlasını göz önünde canlandırmak için başvurulan 

bir yöntemdir. Değer akışı bakış açısı, yalnızca parçalar üzerinde değil büyük resim 

üzerinde çalışmayı ve sadece tek tek prosesleri degil bütünü iyilestirmeyi gerektirir. 

Değer akışı haritaları, ‘kapıdan-kapıya’ bütün akışın nasıl işleyeceginin tasarlanmasına 

yardım ederek yalın uygulama için bir plan oluşturmaktadır. Katma değer yaratmayan 

adımlar, temin süresi, kat edilen mesafe, stok seviyesi gibi sayısal değerler, üretilen bir 

çok nicel teknikten ve yerleşim planı hazırlamaktan daha faydalıdır. Değer akışı 

haritalandırma, akışı yaratmak için işletmenin nasıl çalıştırılması gerektiğinin çok detaylı 

bir şekilde tanımlanmasını sağlayan görsel bir araçtır (Rother ve Shook, 1998). 

Müşterilerin bir fabrikada üretilen tüm ürünlerle degil, kendi spesifik ürünleriyle 

ilgilenmeleri nedeni ile haritalandırma için tek bir ürün ailesi üzerinde odaklanılması 

gerekmektedir. Küçük ve tek ürünlü bir fabrika olmadıkça, bütün ürün akışlarının tek bir 

haritada gösterilmesi oldukça karmaşık olmaktadır. Değer akışı haritalandırma, tek bir 

ürün ailesi için fabrika içinde kapıdan-kapıya, malzeme ve bilgi akışı ile ilgili proses 

adımları boyunca yürümek ve onları şematik hale getirmek demektir. İlk önce Toyota 

Üretim Sistemi uygulamacıları tarafından yalın sistemleri kurma aşamasında mevcut, 

gelecek ve ideal durumların tanımlanması için kullanılmıstır. Değer akışı haritalandırma 

ile anlatılmak istenen; müşteriden tedarikçiye ürünün üretim yolunun izlenerek malzeme 

ve bilgi akışında yer alan her prosesin dikkatli bir şekilde sembollerle çizilmesidir. Daha 

sonra, bir dizi kritik anahtar soru sorarak akışın nasıl olması gerektigini gösteren 

‘gelecek durum’ haritası çizilir. Ürün ailesinin seçilmesi, mevcut durumun çizilmesi, 

gelecek durumun tasarlanması ve faaliyet planının hazırlanması, değer akışı 

haritalandırmanın temel adımlarıdır. Müşteriler tarafından algılanan ‘değerin’ 
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belirlenmesi sonrasında başlatılan değer akışı haritalandırmada ilk adım, seçilen bir 

ürün veya hizmet ailesi için değer akışının tanımlanmasıdır. Tanımlanan değer akışı için 

sahadan bilgi toplayarak mevcut durumun haritası çizilir. Mevcut durum haritası, 

gelecek durumun tasarlanması için ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlamaktadır. 

2.5.4. Sıfır Hata Yaklaşımı 

Yalın üretim yaklaşımında üretimde kalitesizliğin bir maliyeti vardır. Eğer firma ürünlerin 

istenen kalitede üretilmesini garanti edemiyorsa ürüne herhangi bir değer katmayan ve 

işgücü maliyetini artırıcı bir unsur olan kalite kontrol faaliyeti içinde bulunmak zorunda 

kalır. Bazı hatalı ürünlerin onarılması işgücü ve amortisman maliyetini arttıran -bir 

faktördür. Üretilen pekçok ürünün ya da parçanın kalitesiz olduğu için ıskarta edilmesi 

işgücü v makina zamanını israf etmek anlamına gelecektir ve maliyeti artırıcı bir unsur 

olacaktır. %100 kalitesinden emin olunmayan ürünlerin müşteriye ulaşması durumunda 

kullanımda oluşacak arızalar sorun yaratacaktır (Okur, 1997). 

JIT üretim prensibiyle kalite düzeyinin yükseltilmesi zorunluluk olmaktadır. Stoksuz 

üretim prensibiyle gerçekleştirilecek üretim sürecinde oluşabilecek ıskarta üretimin 

tamamen durması anlamına gelecektir. 

Yalın üretim sistemini uygulamayan birçok firmada %1-5 arası ıskarta oranı normal bir 

seviye olarak ele alınırken yalın üretim sisteminde en düşük hedef ıskarta oranının 

milyonda birler seviyesine indirilmesidir. Ancak asıl hedef sıfır hata noktasına 

ulaşılmasıdır (Okur, 1997). 
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3. TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİ 

JIT, tam zamanında satın alma ve tam zamanında üretimi gerektiren bir maliyet ve stok 

kontrol sistemidir (Özkan ve Esmeray, 2002). Tam zamanında üretim ilk defa Toyota 

baş mühendisi Taiichi Ohno tarafından geliştirilerek uygulamaya konulmuştur. 

Japonların II. Dünya Savaşı sonrasında içinde bulundukları ekonomik şartlarda ortaya 

çıkmış bir yöntemdir. Savaştan sonra, zaten sınırlı olan doğal kaynaklara, işgücü ve 

sermaye kaynaklarının da yetersizliği ilave edilince Japonya, iktisadi varlığını devam 

ettirebilmek için sınırlı durumdaki kaynakları mümkün olan en düşük maliyetle 

kullanmayı öğrenmek durumunda kalmıştır. Bir felsefe olarak da ifade edilen JIT’in 

ortaya çıkışında bu tür ihtiyaçlar önemli yer tutmaktadır. 1971 petrol krizi sonrasında JIT 

felsefesinin önemi diğer Japon işletmelerince de anlaşılmış ve ülke genelinde uygulama 

alanı bulmuştur. Bu felsefeye dayalı üretim 1980’lerin başından itibaren Amerika ve 

Avrupa’da da uygulanmaya başlanmış ve hızla bütün dünyaya yayılmıştır JIT felsefesi, 

Amerikan imalat sistemindeki temel ilkelerin Japonya ortamında şekillendirilmesi ile 

geliştirilmiştir. T.Ohno Amerikan süpermarket fikrinden etkilenmiş ve süpermarketlerin 

işletilmesindeki temel ilkeler JIT sisteminin kavramsal alt yapısını oluşturmuştur (Acar, 

1995). 

Japon şirketlerinin başarılı olması, JIT üretim sistemine olan ilgiyi arttırmıştır. Ancak 

Japonya dışında bu sistem, genellikle bir stok kontrol sistemi olarak tanınmıştır. 

Gerçekte bu yöntem; stoksuz, yani sıfır stokla üretime karşılık gelmektedir. Dolayısıyla 

diğer stok kontrol sistemlerinden ayrılmaktadır. JIT’i, şirketin bütün bölümlerini etkileyen 

satınalma, mühendislik, pazarlama, personel, kalite-kontrol, müşteri ve satıcı arasındaki 

ilişkiyi de belirleyerek israfın azaltılması, verimliliğin artırılması olan bir üretim sistemi 

olarak tanımlamak mümkündür (Johnderembse and White, 1991). 

JIT bazen bir felsefe, bazen bir üretim sistemi, bazen de bir yönetim tarzı olarak ifade 

edilmektedir. Ancak gerek felsefe, gerekse yönetim tarzı olarak ifade edilsin, JIT bir 

üretim sistemine karşılık gelmektedir. Bu üretim sisteminin işleyişi kanban kart 
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sistemiyle gerçekleştirilmektedir. Bu sistem aşağıda açıklanmıştır (Özkan ve Esmeray, 

2002). 

3.1. JIT Üretim Sisteminin Temel İlkeleri  

Batı Endüstrisi Japonları yakalayabilmek amacıyla son yıllarda bir çok reçeteler 

yazmışlardır. Bu reçetelerde en çok rastlanan isimler JIT ve TQC’dir. JIT basittir, çok az 

bilgisayar kullanımına ihtiyaç duyar ve stok kontrolünde, bazı endüstrilerde, 

Amerikalıların geliştirdiği bilgisayar kökenli yaklaşımlardan çok daha başarılı sonuçlar 

verir. JIT ve TQC’nin uygulanması ve yararları tedarikçilerden dağıtıma kadar çok geniş 

bir yelpaze içine alır. Zaten tek başına çok etkili olan TQC bir de JIT ile birleşince ortaya 

batılı ülkelerin moralini bozan bir tablo çıkar. 

JIT’in fikri çok basittir: Malları satılmak üzere tam zamanında üret ve dağıt, alt-montaj 

parçalarını montaj edilmek üzere tam zamanında gönder, fabrikasyon parçaları alt 

montajlara girmek üzere tam zamanında üret, satın alınan malzemeleri fabrikasyon 

parçalarda kullanılmak üzere tam zamanında temin et. 

Çoğu kimsenin JIT’in herşeyi sandığı “kanban sistemi” JIT üretiminin yürütülmesinde 

önemli bir araçtır. Ancak JIT kanban’dan çok daha fazlasını içerir. JIT üretimi 

düzenlemesi yanında stok ve kalite kontrolü yapan, üretim hatlarının dengelenmesine 

yardımcı olan, işçi motivasyonunu arttıran bir sistemdir (Okur, 1997) 

JIT ortamında; üretimin tüm aşamalarında israfın ortadan kaldırılması hedefine 

ulaşabilmek için, aşağıda belirtilen ikincil hedeflerin gerçekleştirilmesi gereklidir. 

1) Miktar ve çeşit açısından talepteki günlük aylık dalgalanmalara sistemin 

adaptasyonunu sağlamak üzere; kalite kontrol fonksiyonunun geliştirilmesi, 

2) Her sürecin, sonraki süreçlerde sadece iyi (hatasız) parçalar göndermesini sağlamak 

üzere; kalite güvencesi sisteminin kurulması , 

3) Sistemin insan kaynağını kullanarak, maliyet azaltma hedefine ulaşabilmesini 

sağlamak üzere, insana saygının egemen olduğu bir örgüt kültürünün oluşturulması 

(Firuzan ve Ayvaz, 2004). 

JIT sistemi aşağıdaki dört temel ilkeden oluşur (Lubben, 1988). Her iş ünitesi hem 

müşteri, hem tedarikçidir. Üretim sürecindeki materyalin kaliteli olmas gerekir. Yalın bir 

sistemin oluşturulması temel hedef olmalıdır. 
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Sorunların giderilmesinden çok soruna yol açan nedenlerin giderilmesi önem taşır. 

Materyalin gereksinim duyulunca tedarik edilmesi, yapının istem oluşunca üretilmesi 

önemlidir. Toplam üretim miktarı ne olursa olsun parti üretim miktarlarına göre materyal 

tedariki gerçekleştirilmelidir. Bu ilkeler JIT sisteminin en önemli işletim ilkeleridir. 

Herhangi birinin gözardı edilmesi sistemin uygulanmasında önemli sorunlara yol açar. 

Sistemin dayandığı varsayımlar ise şöyle sıralanabilirler;  

• Üretim kanban olmadan hiçbir aşama üretime başlayamaz, 

• Günlük üretim çizelgelemesi hemen hemen özdeş olmalı , 

• Gerçek günlük üretim çizelgelemeye oldukça yakın olmalı , 

• Parçalar mümkün olan en küçük taşıyıcılarda standart miktarda taşınmalı ve 

üretilmelidir (Firuzan ve Ayvaz, 2004). 

JIT sisteminde en önemli felsefe üretim hattında ihtiyaç duyulan malzemelerin tam 

olarak ihtiyaç duyulan zamanda orada bulunması gereğidir. Ayrıca taşıma faaliyetleri 

minimum seviyeye indirilmelidir. Sistemin en önemli ayağı lojistik hareketleridir. 

Sistemin sağlıklı bir biçimde yürümesi lojistik yapının güvenilirliğine bağlıdır (Levinson 

ve Rerick, 2002). 

3.2. Çekme ve İtme Sistemleri 

İtme esasına göre çalıştırılan bir üretim sisteminde işlerin üretim sistemine girişleri 

talebe bağlı olarak çizelgelenir. Çekme üretim kontrol sisteminde ise, işlerin girişleri ve 

sistem içerisinde ilerleyişleri, sistemin durumuna göre gerçekleştirilir. Çekme sistemi, 

itmenin tersine, sistemin çıktısını değil, üretim içi stokunu kontrol eder (Hopp ve 

Spearman, 2001). Çekme yapısına dönüştürme çalışmaları sistematik bir yolla 

yapılmayan gerçek sistemlerde, genel anlamda bir itme yapısı mevcuttur. Ayrıca bu 

gerçek sistemlerde talebe göre üretim yapma çabaları sonucu, sistematik olmayan 

çekme sistemleri uygulamalarına da sıkça rastlanılmaktadır. Sistematik yaklaşım, iki 

önemli soruya cevap arayacak şekilde gerçekleştirilmelidir: 

1. Çekme üretim kontrol sistemi ne zaman kurulmalıdır? 

2. Çekme üretim kontrol sisteminin etkin tasarımı, hangi adımlardan oluşmalıdır? 

Üretim filozofisinin son on yıllık gelişimi içerisinde, JIT hep MRP II bir sonraki basamağı 

olarak düşünülmüştür. JIT ve MRP II’yi kıyaslayan pek çok şey yazılmıştır. Son 
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zamanlarda ise JIT ve MRP II’yi ortak sistem olarak düşünen ve bu sistem içinde 

üretimde sürekli gelişmeyi amaçlayan bir “Melez Sistem” fikri ortaya çıkmıştır. Ancak şu 

unutulmamalıdır ki böyle bir üretim sistemi organizasyon değişimi için bir katalizör 

olmaktan öteye bir amaç olarak alınmamalıdır. 

MRP II’yi üretim yapan bir fabrikanın tüm kaynaklarını etkin bir biçimde planlayan bir 

metot ve JIT’i de israfin ve üretim süresinin azaltılması yolunda bir yaklaşım olarak 

düşündüğümüzde ikisinin de üretim yönetimi içerisinde yer aldığını görürüz. Her ikisi de 

üretim yönetimi için çok olumlu şeyler yaparken, bir tanesini diğerine tercih etmek pek 

cazip görülmez. Aralarındaki temel farklılık ise MRP II’nin itme, JIT’in çekme prensibine 

göre çalışmasıdır. 

Bugün Amerika’da JIT’i başarıyla uygulayan şirketler birdenbire JIT’e geçmemişlerdir. 

Bunlar MRP II’yi uygulamanın verdiği tecrübeyi JIT’in olanaklarıyla ve fazlalarıyla 

birleştirmişlerdir. 

“İtme” ve “Çekme” arasındaki temel fark çekme sisteminin üretimi mevcut talebe bir 

tepki olarak yönlendirmesine karşın itme sisteminin üretimi gelecekteki talebe göre 

yönlendirmesidir. Örneğin Mc Donald’s gibi fast-food bir restoran çekme sistemine göre 

çalışırken, bir okul yemekhanesi itme sistemine göre çalışır. “Mc Donald’s”da müşteri 

bir hamburger ısmarlar, servis yapan çocuk kasadan bir tane alıp müşteriye verir, 

hamburgerleri pişiren kasada bir hamburgerin sayısının çok eksildiğini görünce yeni 

hamburgerler pişirmeye başlar. Hamburger yapımıyla azalan et stoğunu gören yönetici 

et ısmarlar. Böylece müşterinin talebi et stoğuna kadar uzanan bir çekme hareketi 

oluşturur. Okul yemekhanesinde ise aşçı o hafta yemekte ne kadar öğrencinin 

geleceğini tahmin eder ve buna göre siparişlerini verir. Bu kararını verirken ayrıca bir 

yemeğin ne kadar sürede pişeceğini ve servisinin ne kadar süreceğini de göz önünde 

bulundurur. Kısacası aşçı yapacağı üretimin aklında bir fotoğrafını oluşturur ve 

ürettiklerini ihtiyaç duyulacağını tahmin ettiği yerlere iter. Ancak aşçının sisteminde 

sürprizlere yer yoktur çünkü o tahminini yaparak üretimini tamamlamış ve gerekli 

gördüğü yerlere sevkiyatını yapmıştır. 

JIT’in çekme sistemiyle ilgili pek çok kontrol teknikleri vardır. Belirli yan sanayilerden 

senkronize alımlar bunlardan bir tanesidir. Bu alımlar ihtiyaca bağlı olarak az veya çok 

alım şekinde ayarlanabilir. Çekme sisteminin uyum içinde çalışması için bir diğer husus 

üretim sürelerinin kısa olmasıdır. Bu sistemin tepki verme süresini kısaltırken, 

esnekliğini arttırır. Kanban sistemi de yine belirli yollar ve belirli bir üretim hızı tayin 
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etmesi bakımından bir başka kontrol faktörüdür. Bu kontrol tekniklerinin karmaşık ve 

elektronik olması gerekmez, bir el sallama bile üretim esnasında ne yapılması 

gerektiğini açıklayabilir (Okur, 1997). 

Kanban sistemi tüm bu güçlük ve yetersizliklerin çoğuna çare buldu. Kanban üretim 

yönetimini stok yönetimi ile birleştirdi. Üretim süreleri ve stok düzeyleri arasındaki ilişki 

üretimde çalışan işçilerin bile farkedebileceği kadar açık duruma geldi. Kartla sayesinde 

işçiler birbirlerini kontrol eder hatta bir bakıma cezalandırabilir duruma geldiler. Kanban 

sistemi yan sanayiyi kontrolü altına aldı. Ancak kanban sisteminin de işleyebilmesi için 

düzgün bir talebin şart olduğu kısa sürede anlaşıldı. Talepte belirgin bir artış da görülse 

sistemin buna yapacak bir şeyi yoktu. Bu artılar ve eksiler ‘melez sistem” kavramını 

ortaya çıkarmıştır (Okur, 1997). 

3.2.1. Kanban Üretim Kontrol Sistemi  

Üretimin tam zamanında gerçekleştirilebilmesi için tüm proseslere ne zaman ne kadar 

üretim yapacaklarını zamanında bildiren bir bilgi sisteminin kurulması gereklidir. Tam 

zamanında üretim sistemlerinde ve grup teknolojisinde bu işlevi gerçekleştiren Kanban 

sistemidir. JIT üretim sisteminin esası, birbirini takip eden üretim faaliyetlerinin koordine 

edilmesine dayanır. Binlerce parçadan oluşan bir otomobilin üretiminde, çeşitli malzeme 

ve parçaların tam zamanında üretim hattında bulunmasının organize edilmesi oldukça 

güç bir işlemdir. JIT üretiminde, bir iş merkezinde çalışan personel, ihtiyaç duyulan 

malzeme ve parçaları kaynağına giderek alır ve bu parçalarla ilgili işi yerine getirir. JIT 

üretim sisteminin uygulanabilmesi için planlananların belirli dönemler itibariyle yapılmış 

olması gerekir. Bu yöntemde Japonca kart kelimesinin karşılığı olan “kanban” kullanılır 

(Tütek ve Öncü, 1991). 

Yalın üretim sistemi çok az envanter ile yüksek çıktı veya hizmet talep seviyelerini 

karşılayan bir sistemdir. Kesin başarılarına rağmen kanban kontrolü, yalın bir üretim 

sistemini kontrol edecek mükemmel bir mekanizma değildir. Kanban kontrolü, üretimi 

düzenleyebilmek için sistemde tampon envanter düzeyleri  kullanır. Bir tampon stoktaki 

envanter miktarı belirlenmiş en yüksek seviyesine ulaştığında akışın tersindeki 

makineye o tip parçaların üretimini durdurması bildirilir (Okur, 1997). 

Bu teknik genellikle, bir makine ile akış yönündeki tampon stok arasında , kanban adı 

verilen dolaşım kartları ile sağlanır. Bir makinenin bir işleme başlaması için karta sahip 

olması zorunludur. Ancak o zaman akışın tersi yönündeki tampon (girdi) stoktan 
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malzeme alabilir, işlemi gerçekleştirir, kartı biten parçaya iliştirir ve akış yönündeki 

(çıktı) tampon stokuna koyabilir. Tüm kartlar tampon stoktaki parçalara iliştirildiğinde 

hiçbir parça üretilemeyeceğinden, dolaşan kart sayısı tampon stok miktarını belirler. 

Makine bir malzemeyi işlemini gerçekleştirmek üzere aldığında malzemenin üzerindeki 

iliştirilmiş kartı da ayırır. Bu kart, önceki komşu makineye yeni bir operasyon yapması 

için işaret verecek şekilde akış yönünün tersine gönderilir. Bu yolla bitmiş ürünlerin bir 

birimine olan talep tedarik zincirini süzer. 

Kanban kontrolü, talepte bir tepki olmadığı sürece parçaların üretilmemesini sağlar. 

Tekniğin bir süpermarketteki uygulaması şu şekildedir: yalnızca satılan mallar yeniden 

raflara yerleştirilir. Yine de bir dezavantaj söz konusudur, parçaların kendisi bilgi taşıyıcı 

olarak kullanılmaktadır. Bir makineye çıktı stoğu dolduğu zaman üretimi durdurması 

bildirilir. Bu durum da tampon stokta hiçbir amaca hizmet etmeyen ancak akışın tersi 

yönündeki makineyi bloke eden bir miktar parça gerektirir. 

Aslında bu tam olarak doğru değildir. Bir tampon stokta bekleyen parçalar bir amaca 

hizmet ederler: bu parçalar akışın tersi yönündeki üretimde oluşabilecek kesilmelerde 

akış yönündeki üretimin kısmi olarak sürdürülmesini sağlayacak tampon stok olarak rol 

alırlar. Eğer bir makine arızalanırsa, akış yönündeki makine tampon stokta hazır 

bulunan parçaları kullanarak üretimi sürdürebilir. Şansa bağlı olarak akışın tersi 

yönündeki makine, tampon stok boşalmadan tamir edilebilir, böylece bu arıza akış 

yönündeki üretimi veya zincirin sonundaki müşteriyi etkilemeyecektir.  

Kanban; JIT üretim isteminde yer alan tüm parça hareketlerini idare eden kartlara dayalı 

manuel bir sistemdir. JIT üretim sağlayabilmek için doğru parçaların, doğru zamanda, 

doğru yerde ve doğru miktarlarda bulunması gerekmektedir. Klasik üretim 

yöntemlerinde malzemeler üretim planlarına uygun olarak sevk edilmekte, çalışanlar 

üretim planına uyabilmek amacı ile bazı hatalara göz yumabilmekte, herhangi bir 

nedenle üretim yavaşladığında ihtiyaç fazlası birçok malzeme üretim içerisindeki 

malzeme stokunun artmasına neden olmaktadır. Temel olarak “itme sistemi” olarak 

tanımlanan bu sistemde, sevk edilen malzeme kadar üretim yapılmakta, mevcut 

malzemenin bitirilmesi gayretleri aşırı iç stoğa ve kalite problemlerine neden olmaktadır. 

Kanban, Japoncada kart anlamına gelir. Kanban sistemi basit bir sistem mantığı olan, 

manuel ve düşük yatırım maliyetine sahip olan sistemlerdir. Yöntemin ilk uygulayıcısı 

Toyota firmasıdır. 
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JIT için kullanılan Kanban sistemi, esasında her hücredeki üretim miktarlarını uyumlu 

olarak kontrol eden bir bilgi-iletişim sistemidir. Kanban sistemi, JIT ortamında malzeme 

hareketlerinin kontrolü ve bununla beraber üretim etkinliklerini amaçlayan üretim kontrol 

(çizelgeleme) yaklaşımıdır. 

Kanban üretim ve malzeme akışını kontrol etmek için kullanılan; üretim proseslerine 

neyi, ne zaman, ne kadar üreteceklerini ve nereye göndereceklerini söyleyen bir üretim 

yönetimi aracıdır. Kanban ile ürün ve bilgi akışı birlikte ele alınır, ayrı bir stok yönetimi 

gerekmez, fazla üretim engellenir ve israfların en aza indirilmesi sağlanır. 

Kanban sisteminde, sonraki prosesler önceki proseslerden sadece tükettikleri miktarda 

ve zamanda parça talep eder ve çekerler. Kanban üretim sisteminde, üretim çizelgesi 

sadece son üretim prosesine (ya da darboğaz halindeki bir prosese) gönderilir. Hangi 

ürünün, ne zaman ve ne miktarda üretileceğinin sadece son proses tarafından bilinmesi 

bu prosesin önceki proseslerden sadece kendine gereken parçaları çekmesini 

sağlayacaktır ve böylece sonraki aşamanın parça çekimi olmadan önceki aşamada 

üretim yapılmayacak ve sonuçta her aşama kendisinden sonra gelen aşamanın 

ihtiyacını karşılamak üzere tam zamanında üretim yapacaktır. Bu da prosesler arasında 

oluşacak ara stokları ve stok düzeylerinde gözlenen dalgalanmaların minimize 

edilmesini sağlayacaktır. Sistemin başarısı, dolaşımda olan kanban sayısının ne az ne 

de fazla olmasıdır. Bu aynı basılan para miktarı (emisyon hacmi) gibi hassas bir 

konudur. Önemli olan nokta kanban sayısının kontrol altında tutulmasıdır. Bu 

yapılmazsa stok oluşmaya başlar ki bu ortada gereğinden fazla kanban olduğunu 

göstermektedir. Bu durumda süreç incelenmeli ve gereksiz görülen kanbanlar ortadan 

kaldırılmalıdır. Ya da bunun tam tersi söz konusu olabilir. Ortada süreçlerin sağlıklı 

çalışmasını engelleyecek bir biçimde malzeme darlığı vardır. İşte o zamanda ortada 

olması gerekenden daha az kanban olduğunu anlarız. Bu durumda kanban sayısı 

artırılmalıdır. 

Kanban plastik bir koruyucu içinde muhafaza edilen bir karttır. Kanbanlar fiziksel 

birimlerle birlikte hareket eden daima üretimin akışına ters yönde, son prosesten ilk 

prosese doğru hareket ederek üretim aşamalarını birbirine bağlar. 
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3.2.2. Kanban Çeşitleri ve İşleyiş Mekanizmaları  

Kanban sisteminde kullanılan kartlar genellikle 10,6 x 20,32 dikdörtgen biçimi 

boyutlarda plastik karton veya metal olan ve üzerinde bilgiler taşıyan kartlardır. 

Genellikle kanban üzerinde yer alan bilgiler şunlardır: 

• Kullanıldığı yer (stok orijin noktası, tüketim noktası, taşıma yolu)  

• Parça numarası,  

• Parça adı,  

• Parçanın tanımı,  

• Kanban numarası (kanban kartının tanıtım numarası),  

• Parça sayısı / kanban (ana parçanın her üretim birimi için bu kanban tarafından 

siparişi açılan parça miktarı)  

• Kanbanın düzenli olarak konulduğu kutunun tanımlayıcı kod numarası veya ismi,  

• Kanbanın teslim edileceği iş istasyonunun yeri (kod numarası veya tanımı)  

Kanban üretim kontrol sisteminde, tüketim ile tetiklenen parça / malzeme ikmali, temel 

olarak çekme, üretim ve tedarikçi kanbanları ile sağlanır. 

3.2.3. Çekme Kanbanı 

Çekme kanbanı, önceki hücrenin (müşteri hücre) sonraki hücreden (tedarikçi hücre) 

çekmesi gereken ürünün çeşidi ve kalitesini, bir sonraki istasyonun, bir önceki 

istasyondan çekmek istediği parça cinsi ve miktarını belirleyen ve parça / malzeme 

çekmek amacı ile kullanılan kanban çeşididir. 

Ana montaj hatları ve iş istasyonları, girdi ve çıktı olmak üzere iki tip stok alanına 

sahiptirler. Girdi stok alanları, iş istasyonlarınca, kendi üretim süreçlerinde işlenmek 

üzere, standart kaplarda tedarik edilen ham madde, parça bileşeni ve/veya yarı 

mamullerin depolandığı alanlardır. Çıktı stok alanları ise, iş istasyonlarınca üretilen 

parçaların depolandığı alanlar olarak üretim ortamında bulunmaktadırlar. Eğer parça 

bizzat firmanın kendisi tarafından üretiliyorsa, girdi stok alanındaki her kapa iliştirilmiş 

bir çekme kanbanı bulunur. Bir kaptan tüketim başladığında, parçayı kullanan hücre 

çekme kanbanını kaptan ayırarak, tüketilen parçanın ikmali ile sorumlu hücreye iletir. 

Parçanın ikmali ile sorumlu hücre, çıktı stok alanında standart kaplarda üretimi 
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tamamlanmış parçalara sahiptir. Kullanıcı, alınan kapa bir çekme kanbanı ekler ve kap 

ile çekme kanbanını söz konusu parçanın tüketimini gerçekleştiren montaj hattının ya 

da hücrenin girdi stok alanına transfer eder. 

Çekme kanbanı hücreler arasında hareket eder. İki hücre arasında bilgi akışını 

sağlayarak, sonraki proses tarafından ihtiyaç duyulan parçaların, istenilen miktar ve 

doğru zamanda önceki prosesten teminini sağlar. Çekme kanbanı, bu yönüyle, 

tüketimle tetiklenen bir tedarik aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

3.2.4. Üretim Kanbanı 

İkmal ile sorumlu hücre, çıktı stok alanında üretimi tamamlanan, standart kaplar halinde 

depolanmış parça stokuna sahiptir. Bu kaplardan her birine iliştirilmiş üretim kanbanları 

vardır. Ana montaj hattı ya da iş istasyonu parça tedarikini gerçekleştirmek üzere 

çekme kanbanı getirdiğinde, kap üzerindeki üretim kanbanı kaptan ayrılarak, söz 

konusu parçanın ikmali ile sorumlu hücreye verilir. Bu şekilde, çıktı stok alanında 

tüketilen parçanın ikmalini sağlamak üzere üretim tetiklenir. Tedarikçi hücre, üretim 

kanbanında belirtilen miktarda üretim yaptıktan sonra, standart kapa üretim kanbanını 

ekleyerek ikisini çıktı stok alanına transfer eder. 

Üretim kanbanı yalnızca tedarikçi hücre ile onun çıktı stok alanı arasında hareket eder. 

Üretim kanbanı çıktı stok alanı ile tedarikçi hücre arasındaki bilgi akışını sağlayarak 

parça ikmalini gerçekleştirir. 

3.2.5. Tedarikçi Kanbanı 

Tedarikçi kanbanı, tedarikçilerden satın alınan parçaların ikmalini gerçekleştirmek üzere 

kullanılan bir kanban çeşididir. Tedarikçi kanbanı, çekme kanbanına benzer şekilde, 

(satın alınan parçalar için) ana montaj hattı ya da iş istasyonunun girdi stok alanındaki 

kaplara iliştirilmiş halde bulunur. Kapta tüketim başladığında, kullanıcı tedarikçi 

kanbanını kaptan ayırarak, parçanın ikmali ile sorumlu tedarikçiye ulaştırır. Tedarikçi, 

tedarikçi kanbanındaki bilgiler doğrultusunda, parça ikmalini gerçekleştirir ve tedarikçi 

kanbanını kapa iliştirerek, kapın müşteri prosesin girdi stok alanına teslimini sağlar. 

Tedarikçi kanbanı, müşteri firma ile tedarikçi arasında bilgi akışını sağlayarak, satın 

alınan parçaların tedarik sürecini gerçekleştirir. Tedarik süreci, tüketim ile tetiklenir ve 

bu süreç, tüketilen parçanın müşteri prosesin girdi stok alanına teslimi ile son bulur. 
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3.2.6. Kanban Sisteminin Uygulama Adımları 

Aşağıda, kanban sisteminin uygulanabilmesi için gerekli ön koşullar veya başka bir 

deyişle kanbanın kuralları sıralanmıştır. 

Adım 1 : “Bir sonraki prosese hatalı parça gönderme” 

Herhangi bir prosesteki probleme herkesin dikkati çekilmelidir. Eğer bu problem 

çözümsüz bırakılırsa bir sonraki prosesin daha fazla hatalı parça üretmesi ve hatta 

durması sözkonusu olur. 

Adım 2 : “Sonraki prosesin istediği kadar üretim yap” 

Bu kuralın açılımı kanban sayısından fazla üretme ve kanbanların geldiği sırada üretim 

yap şeklinde özetlenebilir. 

Adım 3 : “Sonraki prosesten çekilen miktarda üretim yap” 

Bu kural bir önceki kuralla beraber bir bütünlük teşkil eder. Bu iki kural sayesinde tüm 

prosesler birleşir ve bir konveyör görünümü alır. Hepimizin bildiği gibi konveyörlerin 

bulunması operasyonlarda standardizasyona ve maliyet indirimine yol açmıştır. Bu 

yaklaşımla bu tip bir ardışık üretimin tüm üretim planlarımıza yansımasının önemini 

daha iyi kavrarız. 

Adım 4 : “Üretimi dengele” 

İkinci kuralın uygulanabilmesi için tüm proseslerin istenen miktarı üretebilmek üzere 

yeterli işçi ve techizata sahip olması gerekir ki düzgün olmayan zaman ve miktarda 

gelen üretim istekleri için atıl kapasiteye ihtiyaç duyulur. Bu istenmeyen bir durumdur ve 

“Adım 4” uygulanmadıkça önüne geçilemez. 

Adım 5 : “Kanban iyi bir üretim düzenleme aracıdır” 

Kanban sisteminin etkin bir şekilde işleyebilmesi için istisnai üretimler yapılmamalıdır. 

Örneğin bir sonraki makinanın üretimi iki katına çıktığında bu, önceki makinadan iki katı 

üretim yapmasını istemeyi gerektirmemelidir. Kanban sistemi ancak iyi bir 

düzenlemenin yapıldığı yerde potansiyelini fark ettirecektir. 

Adım 6 : “Prosesleri stabil ve rasyonel hale getir” 

İsraf, düzgünsüzlük ve sebepsizliğin (muda, mura and muri) olduğu iş metodunun 

meyvesi hatalı parçalardır. Bu unsurlar çözülmeden bir sonraki prosese yeterli arz 

yapılacağı ve bu arzın da ucuza yapılacağı garanti edilemez. Standardizasyona ve 



 29 

rasyonelleştirmeye yönelik çalışmalar otomasyonun yerleştirilmesinde anahtar görevi 

görür (Okur, 1997) 

Kanban sistemi gerçekleştirildiğinde beklenen; çevrim süresinin düşmesi, yarı mamul 

stoğunun azalması ve kalitenin geliştirilmesidir. 

3.2.7. Kanban Sisteminin Yararları 

Kanban sisteminin yararları aşağıdaki şekilde sayılabilir: 

• Gereksiz ara stokların oluşumunu engeller, son ürün stokunu en aza indirir 

• Üretim hattının kapasitesine göre iş talep eder, darboğaz varsa ortaya çıkarır 

• Talep değişimlerine karşı adaptasyon süresi kısalır 

• Ön süreyi kısaltır 

Hatasız üretim ve kayıpların azaltılması, hızlı kalıp değişimi gibi hususlar yerine 

getirilmedikçe kanban sisteminden bir yarar sağlanamaz. Kanban ; tekrar eden üretime 

uygun bir sistemdir. Eğer üretim seyrek aralıklarla yapılıyorsa ve tekrar eden olmakla 

beraber miktar ve zaman bakımından değişken ise kullanılması çok fazla bir yarar 

sağlamaz. Üretim sisteminde gerekli iyileştirmeler yapılmadan kanban sistemini 

uygulamak olumlu sonuç vermez. 

Yalın üretim sürecindeki parçaların akışının sağlanması için JIT (Just in Time) 

yaklaşımında kullanılan dengelenmiş çizelgeler ve sürekli akış sağlamayı olası kılan 

metotlar uygulanır. JIT yoluyla stokları azaltmak olasıdır. Ancak tam zamanında üretim 

için doğal olarak tam zamanında tedarik sağlanmalıdır. Bu da tedarik piyasalarının etkin 

işlemesine bağlıdır (Tütek ve Öncü, 1991). 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

4. DİĞER YALIN ÜRETİM SİSTEMİ ARAÇLARI 

4.1. Sürekli Geliştime (Kaizen) 

Kaizen herkesin katılımını öngören sürekli gelişmeyi ifade etmektedir. Kaizen felsefesi, 

çalışma ve sosyal yaşamın ve aile yaşamının sürekli gelişmeye tabi olması demektir 

(Aktan, 1998). 

Kaizen Japonca “sürekli gelişme” anlamına gelmektedir. Gelişme bir defaya mahsus 

olduğunda elde edilen kazanımlar da bir defaya mahsustur. Tedrici gelişme ise yavaş 

ve çoğu kez atalete dönüşen bir gelimedir. Önemli olan organizasyonda önce şirket 

kültürünün tüm unsurlarını tanımak ve buna inanmaktır. Bundan sonra hızlı ve radikal 

bir değişim gereklidir. Bu radikal değişimin sonucu olarak organizasyon performansında 

bir “atılım” ya da “sıçrama” sözkonusu olacaktır. İşte bu aşamada herşey bitmiş değildir. 

Yapılması gereken hiç durmaksızın bu gelişme performansını sürdürmektir. Bunun için 

de KAIZEN felsefesine inanmak gerekir (Aktan, 1998). 

Yalın üretim ulaşılmış olan uygulama düzeyinin en iyi uygulama düzeyi olarak kabul 

edildiği durağan bir sistem olmayıp sürekli iyileştirmenin temel prensip olarak kabul 

edildiği bir felsefedir. Yalın üretimi firmalar üretimde sürekli iyileştirmeyi prensip olarak 

kabul ederler. 

Japonca bir sözcük olan kaizenin anlamı daha iyiye doğru bir değişim demektir. Kaizen 

sürece yönelik, küçük adımlı, insana dayanan bilgiyi paylaşan sürekli iyiyi arama 

çabasıdır. Kaizenin en temel sloganı “en iyi, iyinin düşmanıdır” olarak özetlenebilir 

(Yamak, 1998). 

Sorunu kökten çözmenin prensip olduğu kaizen uygulamalarının ön koşulu sorunları 

saklamamaktır. Ömür boyu iş garantisi altında çalışan tüm işçilerin sürekli iyileştirme 

çalışmalarına takım çalışması anlayışı içinde katılmasına imkan veren ve tüm 

çalışanların yaratıcı potansiyellerine saygı duyan bir sistem olan kaizende çalışanların 

potansiyellerinden yararlanılması kalite çemberleri ile sağlanır. 



 31 

Japonca'da Kai:Değişim, Zen: iyi anlamına gelmektedir. Bu iki kelimenin birleşmesinden 

oluşan Kaizen "herkesi kapsayan sürekli iyileşme" anlamında kullanılmaktadır. Sürekli 

iyileştirme süreci; düşünce ve davranış olarak çalışan herkesin, her durumu tartışmaya 

açması ve sonra bunu iyileştirmenin yollarını aramasını içermektedir. Sürekli 

iyileştirmenin temelinde; süreçlerde özellikle çalışanlar tarafından gerçekleştirilen küçük 

ama sürekli iyileştirmeler yatar. Kaizen anlayışında önemli bir yere sahip olan 

süreçlerden biri de PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem al ya da PDCA-Plan-Do-

Check-Act) çevrimi olarak ifade edilen bir yönetim sürecidir. PUKÖ süreci sürekli 

gelişmeyi hedef alan, elde edilen bilgi veya verinin kullanılmasını öngören bir çevrimdir. 

Japon yönetim anlayışı iki temel üzerine oturmaktadır. Bunlardan biri koruma, diğeri ise 

iyileştirmedir. Koruma, var olan standartların devam ettirilmesine; iyileştirme ise, mevcut 

standartların daha iyiye götürülmesine yönelik faaliyetleri ifade eder. Standartların 

iyileştirilmesi iki şekilde olur. Bunlar Kaizen ve yeniliktir (Özkan ve Aksoylu, 2002). 

Kaizen, işletmenin her kademesinde çalışan personelin sürekli katılımını ve çabasını 

gerektiren devamlı bir süreçtir. Bu yüzden ilk bakışta çarpıcı ve etkileyici değildir. 

Kaizenin etkisi yavaş yavaş ortaya çıkar, sonuçları genellikle hemen farkedilmez ve 

fazla yatırım gerektirmez. En temel özelliği de elde edilen sonuçlara geçici gözüyle 

bakılmasıdır. Çünkü felsefenin temeli, devamlı iyileştirme çabalarına dayanır. 

Dolayısıyla ulaşılan her sonuç, bir atlama taşı olarak kabul edilir. Buna göre Kaizene; 

koruma ve iyileştirme felsefesine dayanan, uzun vadeli, küçük adımlarla, sürekli ve 

düzenli gelişerek, tüm çalışanların katılımını sağlayarak, küçük yatırımlarla daha iyi 

sonuca yönelik yöntem ve çabalar bütünüdür denilebilir. Konuya mamul üretimi 

penceresinden bakıldığında üretim sürecinin ve dolayısıyla mamulün sürekli 

iyileştirilmesine Kaizen üretim denilebilir. Bu bağlamda, mamul kalitesinin sürekli olarak 

iyileştirilmesi yanında maliyet azaltımının sağlanması felsefenin özünü teşkil eder 

(Özkan ve Aksoylu, 2002). 

4.1.1. Kaizen ve Kalite İlişkisi 

Japon yönetim sisteminin temelini kalite kavramı oluşturur. Japonların kalite anlayışıyla, 

batılıların kalite anlayışı birbirinden farklıdır. Batılılar kaliteden ürün kalitesini ve bu 

kalitenin denetlenmesini anlar. Japon yönetim anlayışındaki kalite ise, Toplam Kalite 

yaklaşımına dayanır. Toplam Kalite iş kalitesi, hizmet kalitesi, iletişim kalitesi, süreç 

kalitesi; işçiler, mühendisler, değişik yönetim basamağındaki insanların kalitesi; 



 32 

işletmenin kalitesi ve amaçların kalitesini ve bunların yükseltilmesini kapsar. Bu 

anlayışa göre kalite sonradan ölçülerek temin edilmez, süreçte ve üretim sırasında 

oluşturulur. Bu bakımdan toplam kalite yaklaşımı, bir felsefe ve bir yaşam biçimi olarak 

hayatın her alanında yaşanan bir olgu olarak görülür (Ertürk, 1998). 

Toplam kalite yönetimi kapsamında Kaizen, kaliteyi yükseltirken maliyeti de düşürmeyi 

amaçlar. Çünkü toplam kalite yönetimi, bir kuruluşun tüm faaliyetlerindeki kaliteyi 

hedefler ve her aşamada oluşması beklenen hataları da önlemeyi amaçlar. Hataların 

önlenmesi ile kayıplar azalır, fire, ıskarta ve ikinci kalite ürün, gereksiz stoklar, zaman 

kayıpları gibi tüm olumsuzluklar ortadan kalkar, böylece üretim maliyeti azalır (Ertaş, 

1999). 

Kaizen Shigeo Shingo’nun da belirttiği gibi hiçbir işlemin son halini almadığı, daha da 

mükemmelinin arandığı ‘kuru havludan bile su çıkarılabilir” anlayışının bir sonucudur 

(Okur, 1997). 

Kaizen felsefesi bir problem çözme tekniği olduğu kadar aslında problemlerin ortaya 

çıkarılmasında da önemli bir role sahip bir tekniktir. Problem ortaya çıkmadığında 

gerçek anlamda bir iyileştirrneden de söz edilemeyeceği açıktır. Problemler çözüldükçe 

iyileştirmede de bir adım daha ileri gidilmiş olacaktır. Önemli olan kaizen felsefesinin 

altında yatan mevcut durumla yetinmeme prensibini uygulamaktır.  

1. Kaizen felsefesinin şirket içi uygulanmasında 5 temel nokta: 

2. Problemin saptanması  

3. Problemin (mevcut durumun) incelenmesi 

4. Fikir üretme 

5. Değerlendirme  

6. Uygulamaya geçiş, olarak özetlenebilir. 

4.2. Altı Sigma 

Sigma,bir prosesteki değişkenliği ölçen ortalamadan standart sapma olarak da 

bilinir.Altı sigma yaklaşımı,ölçüm aracı olarak “ünite başına hata sayısı (Defects per 

unit,(DPU))”’ı kullanır.Ünite başına hata sayısı,bir prosesin veya ürünün kalitesini 

ölçmek için iyi bir araçtır.Kusurlar,maliyet ve zaman arasında bağlantı kurar.Sigma 

değeri kusurların hangi sıklıkta meydana geldiğini ifade eder. Daha yüksek sigma 
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değeri,daha düşük kusur olasılığı demektir.Kusur,müşterinin memnuniyetsizliğine sebep 

olan herhangi bir şeydir. Bundan dolayı,sigma düzeyi artarken maliyet ve çevrim 

zamanı azalmakta,aynı zamanda müşteri memnuniyeti artmaktadır (Love,1999). 

Altı sigma prosesi üç ana alan üzerine odaklanır. Bunlar; 

• Çevrim zamanının azaltılması 

• Kusurların/Hataların azaltılması 

• Müşteri memnuniyeti olarak sıralanabilirler. 

Altı sigmayı değerlendirirken organizasyonlar değişik seçenekleri düşünmelidirler. 

Bunlar; 

• Hiçbir şey yapmamak 

• Altı sigma girişimi yaratmak 

• Altı sigma iş stratejileri yaratmak 

“Hiçbir şey yapmamak” seçeneği organizasyon tarafından bir şeyler yapmanın maliyeti 

ile hiçbir şey yapmamanın maliyeti karşılaştırıldıktan sonra verilen bir karar olabilir ve 

bazen bu karar doğru karardır. “Altı sigma girişimi yaratmak” seçeneği genellikle 

organizasyonun üyeleri tarafından “ayın programı” olarak görülür ve genellikle çok hızlı 

şekilde terk edilir. “Altı sigma iş stratejisi” bilgece uygulandığı takdirde en faydalı olan 

seçenektir.Bu stratejiler:üst yönetimin altı sigma programını sahiplenmeleri,asgari 

sonuçlarla projeler,siyah kuşaklar,yeşil kuşaklar,ödül/motivasyon,finans ve eğitimi 

içermektedir (Ertaş, 1999). 

Altı Sigma’nın ne olduğuna ilişkin farklı bakış açıları ve farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. 

İş dünyası Altı Sigma’yı genellikle “mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve 

proseslerin ince ayarını yapmak için kullanılan ileri derecede teknik bir yöntem” olarak 

tanımlamaktadır. Kısmen doğrudur. Ölçüm ve istatistik Altı Sigma’nın anahtar 

bileşenleridir, fakat resmin tümü değillerdir. “Müsteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın 

karşılama hedefi” Altı Sigma’nın bir diger yaygın kullanılan tanımıdır. Bu tanım da 

doğrudur. Altı Sigma, kusur/hataların her milyon faaliyette 3.4’e kadar indirilmesini 

hedefler. Bu çok az şirket ya da proseste başarıldığı iddia edilebilecek bir hedeftir. 

Altı Sigma’nın bir diger tanımı ise “organizasyonun daha fazla müşteri tatmini, karlılık ve 

rekabetçi pozisyon için kültürel değişim gayreti” şeklindedir. GE, Motorola gibi Altı 
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Sigma’nın sirket çapında uygulandıgı yerlerde “kültürel değişim”, Altı Sigma’yı 

tanımlamanın doğru yoludur. Fakat Altı Sigma’nın bir takım araçlarının, belirli 

proseslerinin iyileştirilmesi için kullanıldığı şirketler için bu tanım uygun olmayacaktır. 
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5. YALIN ÜRETİM UYGULAMASI ile İLGİLİ KAVRAMLAR 

Yalın üretim uygulaması ile geleneksel olarak kullanılan yöntemler, araç-gereç ve 

makineler, süreçler ve en önemlisi de iş felsefesi tamamen değişmektedir. Yalın üretim 

ile birlikte bir çok yeni kavram ve metod ortaya çıkmıştır. 

5.1. Standartlaştırma 

Genel olarak standart, standardizasyon çalışmaları sonucunda yetkili kurum ve/veya 

kuruluşlar tarafından hazırlanarak onaylanan, yerine getirilmesi gereken koşulları 

kapsayarak, uygulanması genellikle tarafların isteğine bırakılan teknik özellik veya 

belgelerdir. Diğer bir ifade ile standart (birörneklik) kavramı; imalatta, anlayışta, 

ölçümde ve test işlemlerinde birlik ve beraberlik anlamına gelmektedir. 

Diğer bir tanıma göre ise standart, tanınmış bir kuruluş tarafından yaygın olarak ve 

tekrar kullanılmak üzere kabul edilen, ürün veya ilgili işlem ve üretim yöntemleri için 

kurallar, rehberler ya da özellikler temin eden ve uyulması zorunlu olmayan belgedir. 

Sözkonusu belge, bir ürüne, işlem veya üretim yöntemine uygulanan terminoloji, 

semboller, ambalajlama, işaretleme veya etiketleme gereklerini de içerebilir veya 

yalnızca bunlarla ilgili olabilir.  

Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün (ISO) yaptığı tanıma göre, standardizasyon 

"belirli bir faaliyetten ekonomik fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve 

işbirliği ile belirli kurallar koyma ve kuralları uygulama işlemidir." 

İşleri standartlaştırma Fordist üretim örgütlenmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

Fordist üretim örgütlenmesi, bir hat boyunca yapılan kitlesel üretime dayanır. Bu üretim 

modelinde her işgören bir bant (hat) boyunca basitleşmiş belli bir iş yapar ve bu basit iş 

sürekli tekrar eder. Üretimin belirli aşamalarında ve belirli bölümlerin sorumluluğu 

altında kalite kontrolü yapılır. Fordist üretim modelinde, basit ve tekdüze yapısı işin 

giderek monotonlaşmasına yol açar. Bu da işgörenlerin yaptıkları işten haz duymalarını 

ve doyuma ulaşmalarını engeller. Yapılan örgütsel araştırmalar, işgörenlerin dar sınırlar 
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içinde tekdüze çalışmalarının onlarda birçok devinimsel, psikolojik ve toplumsal 

davranış bozuklukları yarattığını, çevreleri ile ilişkilerinin bozulduğunu, yaratıcı 

güçlerinin yok olduğunu ortaya koymuştur (Ansal, 1996).  

Fordist üretim örgütlenmelerinde yaşanan sorunları ve güçlükleri aşmak iddiasındaki 

Post-Fordist üretim örgütlenmesi; örgütün yaşanan değişmelerden daha az etkilenip 

değişen koşullara daha hızlı uyum sağlamasını amaçlar ve üretimin standartlaştırılması 

ve örgütsel verimin yükseltilmesine odaklanır (Ünal, 1996). Bu model, değişen tüketici 

(müşteri) taleplerine paralel olarak kaliteli ürün üretmeyi esas alır. Kalite kontrolü, 

Fordizm’de olduğu gibi üretimin belirli aşamalarında ve belirli bölümlerin sorumluluğu 

altında değil, sürekli olarak yapılmaktadır (Ansal, 1996). 

1970’lerde kapitalist sistemde yaşanan krizle birlikte post-Fordizm’de bir dizi 

mekanizma gündeme gelmiş ve bunlardan özellikle sermaye için daha başarılı olanlar 

olumlu anlamlar yüklenmiş olarak karışımıza çıkmıştır. Esneklik ya da yalın üretim bu 

mekanizmalardandır (Ercan, 1994). Esnek üretim, kitlesel ve standartlaşmış mal üretimi 

yerine küçük bölümlerde, küçük ölçeklerde ve değişik ürün türlerinde üretim, değişik 

istemlere kısa sürede cevap verebilme, üretim sürecinin parçalanarak düşey ayrışması 

ile belirli aşamalarda uzmanlaşma ve en genelde Fordist üretimin katı ilişkilerine karşı 

esnekliğe dayanan bir üretim ve bu üretme uygun örgütlenme biçimidir (Eraydın, 1999). 

Yalın üretim, ana üretim biriminde ikincil tüm unsurların ana firmanın (çekirdek) dışına 

atılarak ürünün belirli parçalarının fabrika dışında daha küçük birimlere yaptırılmasıdır 

(Ercan, 1994). Esnek ya da yalın üretim, temelde üretim süreci ve emekle ilgili yapısal 

sınırlamaları aşmak ve bu rijit yapıları esnetmekle ilgilidir. Böylelikle işletmelerin 

rekabete ve ayrışmış talebe büyük bir esneklikle cevap verebilme yeteneği gelişir 

(Ansal, 1996).  

İşlerin standartlar dahilinde yapılıyor olması ve bunun tüm süreçler açısından sürekli 

denetlenerek sorgulanması, yalın üretim felsefesinde de en az Fordist felsefede olduğu 

kadar önem taşımaktadır. Buradaki temel fark olarak üstünde durulacak en önemli iki 

olgu “kalite ve verimlilik”tir. Yalın üretim anlayışında yönetim kadroları ve onlara bağlı 

mühendislerin en çok üzerinde durduğu nokta çalışanları anlamak ve onların yerine 

kendilerini koyarak işlerin daha nasıl kolay ve verimli yapılabileceği ile ilgili çözümler 

üretmektir. Üretilen çözümler bir sonraki “kaizen” çalışması yapılana dek artık kabul 

edilmiş standartlar olarak görülmektedir. İşleri standartlaştırmanın öneminin verimlilik ve 

kalitenin sürdürülür olmasını sağlamakla ilişkili olduğu söylenebilir. 
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5.2. Görsel Kontrol 

Görsel kontroller ile normal dışı durumlar kontrol altına alınmaktadır. Hatalı ve 

standartlar dışında yapılan işler izlenebilmektedir. Çalışma bölgesine yabancı bir 

insanın bile rahatlıkla uyum sağlayabileceği bir görsel yapı oluşturulmaktadır. Görsel 

kontrol sisteminde aşağıdaki beş durum söz konusudur:  

• İletişim : Yazılı iletişim her zaman herkesin kolaylıkla ulaşarak anlayabileceği 

şekildedir. 

• Görsel İfadeler : Resim ve işaretlerle iletişim sağlanmaktadır. 

• Tutarlılık : Her eylem aynı kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. 

• Denetim : Anormal durumlarda uyarı sirenleri ile sesli ikazlar devreye girmektedir. 

• Hata Önleme : Bu faaliyetler hata oluşumunu zorlaştırmaktadır. (Levinson ve Rerick, 

2002) 

Her çalışma bölgesinde göstergelerin takip edilebileceği bir pano bulunmalıdır. Bu pano 

dijital ya da manuel sistemler ile işletiliyor olabilir. Önemli olan bilginin doğruluğu ve 

güncelliğidir. (Levinson ve Rerick, 2002) 

Yalın üretim felsefesini benimsemiş bir organizasyonel yapıda yer alan en temel fayda 

üretim hattında yürüyerek dolaşan herhangi birinin ne olup bittiğinin kolayca farkında 

olmasıdır. Üretim hattındaki herkes hangi işin ne zaman yapılacağını bilmektedir. 

Uretim sırasında hattın durumunu, üretimin akışını izlemek ve üretim hakkında fikir elde 

etmek amacıyla uygulanan mekanizmalardır (Monden, 1993). Pek çok hata önleyici 

mekanizmada üretim sırasında oluşabilecek hatanın haber verilmesi için lambalar veya 

başka işaretler kullanılır. Bunların dışında görsel panolar (andon), ikaz lambaları, 

standart işlem çizelgeleri, Kanban kartları, dijital gösterge panelleri de görsel kontrol 

araçları arasında yer almaktadır (Monden, 1993). 

İşleme veya montaj hatlarının her birinde bir görsel pano ve bir ikaz lambası 

bulunmalıdır. İkaz lambası ilgili işgörene veya bakım işgörenine yardım gerektiğinin 

haber verilmesi için kullanılır. İkaz lambaları genellikle işgörenlerin rahatlıkla 

görebileceği biçimde tavana veya yüksek bir yere asılır. 
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Bilindiği gibi “Toyota Üretim Sistemi”nde işgörenler hatalı ürünlerin bir sonraki işleme 

geçmesini önlemek amacıyla hattı durdurma yetkisine sahiptir (Monden, 1993). Görsel 

panolar, işgörenin hattı durdurduğunu gösteren öğelerdir. Hat durdurulduğunda hattı 

durduran iş merkezinin hangisi olduğu, görsel panodaki ışıktan anlaşılır. Sorumlu 

ustabaşı, sorun yaşanan iş merkezine gider ve sorunun giderilmesine çalışır. Bazı 

durumlarda ise görsel panolarda hattın durumunu gösteren farklı renklerde lambalar 

bulunmaktadır. Örneğin yeşil ışık hattın normal biçimde çalıştığını, sarı ışık ise 

işgörenin bir sorunu çözmek için yardım istendiğine işaret eder. Eğer sorun 

giderilmezse hattın durduğunu gösteren kırmızı ışık yanar (Monden, 1993). 

Toyota’da bir standart işlemin çevrim süresini, kalite ve güvenlik için gerekli kontrolleri 

ve standart bir proses içi stok miktarını içeren standart işlem prosedürleri mevcuttur. Bu 

üç bileşenin hepsi, her işgörenin görebilmesi için her hatta gönderilen standart 

operasyon çizelgesi içerisinde yer alır. Standart işlem çizelgesi, standart iş 

prosedürlerinin sağlanması, israfin giderilmesi ve hataların yok edilmesi amacıyla diğer 

görsel kontroller ile birlikte kullanılır (Monden, 1993). 

Kanban kartları da üretimde normal dışı durumlar için bir görsel kontrol niteliğindedir. 

Örneğin bir parti ürün, üzerinde Kanban olmaksızın stok alanına gönderilmişse bu, fazla 

üretimin başka bir deyişle israfın bir göstergesidir. “Çift Kart Kanban Sistemi”nde 

“Üretim Kanbanı”nın “Üretim Kanbanı Toplama Kutusu”na gelmesi, kart üzerinde yazılı 

miktar kadar üretimin gerçekleştirilmesi gerektiğine dair görsel bir kontroldür. 

Dijital panolar da başka bir görsel kontrol türüdür. Bu görsel eleman da o günkü 

hedeflenen üretim miktarı ile gün içerisinde o ana kadar üretilen miktarı gösterir. Yani 

dışarıdan gelen bir kişi bu panolara bakarak, üretimin gereken hızda sürdürülüp 

sürdürülmediğini kolaylıkla öğrenebilir (Monden, 1993). 

Son olarak depo ve stok tabelaları da bir görsel kontroldür. Her depo alanına birer 

adres atanmıştır. Bu adres, hem depo alanındaki tabela üzerinde hem de Kanban 

üzerinde yazılıdır. Bu sayede taşıyıcı işgörenler, Kanban’daki adres ile depo alanındaki 

tabelalardaki adresleri karşılaştırarak parçalan doğru yere teslim etmektedirler 

(Monden, 1993). 

Normal olmayan durumları ortadan kaldırmaya yarayan görsel kontrol sistemlerinin 

yapısı Şekil 5.1‘de görülmektedir. 



 39 

Hataların-Normal Dışı 
Durumların Otomatik 

Kontrolü (Jidoka)
Tam Zamanında Üretim

Normal Dışı Durumların 
Düzeltilmesi

Standart İşlemlerin 
Görülebilmesi

Üretim Planlarının 
Gerçekleştirilmesi

Parçaların Doğru Yere 
Taşınması ve Envanter 

Kontrolü

Hata 
Önleme

Görsel 
Pano

Standart İşlemler 
Çizelgesi

Kanban
Dijital 
Pano

Depo Tabelası ve Stok 
Tabelası

 

Şekil 5.1 : Görsel Kontrol Sistemlerinin Yapısı (Monden, 1993) 

Yalın üretimde organizasyonel yapı ve disiplin her şeyden önemlidir. Sürekli olarak 5S 

prensiplerinin uygulanması ile ilgili çalışmalar bu disiplini sağlar. Bütün malzeme depo 

yerleri açık seçik bir şekilde belirtilmiştir. İş istasyonlarında yalnızca ihtiyaç duyulan araç 

gereç ve ölçüm aletleri bulunmaktadır. Hat kenarındaki hiçbir karışıklık ya da fazlalığa 

yer bulunmamaktadır. Yalın üretim sistemi bir ürün ile ilgili iş akışını kolaylıkla izlenebilir 

kılmayı amaçlamaktadır (Hobbs, 2003). 

Göstergelerle ilgili yapılan takipler de belirlenen parametreler açısından iyi ya da kötü 

yönde bir gidiş olup olmadığının anlaşılması açısından önemlidir. Üretim hattının 

belirlenen birçok noktasında panolar ve bu panolar üzerine asılan günlük takiplerle ilgili 

özet rapor ve grafikler yer almaktadır (Jordan ve Michel, 2001). Örneğin üretim ya da 

kalite açısından ters giden bir durum varsa herkes bundan haberdar olduğundan 

çözümle ilgili hemen gerekli adımlar atılmaktadır. Görevlendirme yapılırken şu iki soru 

sürekli olarak sorulmaktadır. “Kim?”, “Ne zaman?”. Bu sayede işin sorumluluğu 

herkesin gözü önünde bir kişiye verilmiş olmaktadır. Bu kişi bir dahaki toplantıya-bu 

toplantının bir ofis ortamında yapılması gerekmez, sahada ayaküstü yapılan yüksek 

katılımlı toplantılar da düzenlenebilmektedir- verilen görevi hakkıyla yerine getirmiş 

halde gelmelidir, bu yöndeki beklentiler kişiyi çözüm üretmeye zorlamaktadır. 

Diğer bir kontrol aracı ise üretim hattında yaşanan herhangi bir problem sonrasında 

çalan sirenler ve yanıp sönen ışıklardır. Yaşanan problemi her çalışan bu uyarı ile 
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anlayabilmektedir. Bu işaret sonrası takım liderleri derhal çözüm üretmek üzere 

önlemler almaktadır (Jordan ve Michel, 2001). 

5.3. “Sub-Assembly” Kavramı Ve “Takt Time” 

Alt-montajlı malzeme stoğu tutmak temin zamanını düşürmenin iyi bir yolu olarak 

bilinmektedir. Bu sayede son montaj ancak müşteri siparişi kesinleştiğinde 

gerçekleşeceğinden hem çevrim zamanı hem de stok miktarı açısından avantaj 

sağlanacaktır (Kalender ve diğ., 2007). Yarı-montajlı malzemeler ana üretim hattından 

ayrı bir alanda hazırlanmaktadır. Buradaki asıl amaç, “takt time”ı düşürmektir. Hattın 

dengelenmesi için “takt time”ı düşürmek yanında değişik modellere ait farklı çevrim 

zamanlarını dengeleyecek çizelgeleme yapısını da kurmak gerekmektedir. Yapılacak 

mühendislik çalışmaları ile montaj işçileri için boş zaman kalmayacak şekilde, 

istasyonlar arasında iş kaydırmaları yaparak, dengeleme yapılmalıdır. 

5.4. Hat Dengeleme 

Pazarda güçlü olmak için ürün çeşitliliği vazgeçilmezdir. Ürün çeşitlendikçe planlama 

yapmak zorlaşır. Bu durumda en iyi metot belli bantları benzer ürünlere tahsis ederek 

benzer ürünler (üretim tekniği açısından) arasında karma model hat dengeleme 

yaparak üretimin dengelenmesidir (Okur, 1997) 

Montaj hattı; malzemelerin bir hat boyunca işgücü yardımıyla ya da otomatik olarak 

transfer edilmeleri ve parça üzerindeki işlemlerin de bir hat boyunca sıralı iş 

istasyonlarında yapılması olarak tanımlanabilir. Montaj hatlarının tasarımındaki ana 

amaçlardan biri, her iş istasyonuna eşit miktarda iş dağıtımını yapabilmektir (Kalender 

ve diğ., 2007). 

Geleneksel montaj hattı dengeleme problemi, görevlerin sıralı bir şekilde farklı iş 

istasyonlarına atanarak ürünlerin oluşturulduğu üretim prosesini dikkate almaktadır. 

Görevlerin istasyonlar arasındaki dağılımı, görevler arasındaki mevcut öncelik 

kısıtlarının yanısıra her bir görevi tamamlamak için gerekli zaman birimine de bağlıdır. 

Ürünün her bir istasyonda en fazla çevrim zamanı denilen zaman kadar kalmasına izin 

verilmektedir. Geleneksel hat dengeleme probleminde modellenen üretim hattı “düz” 

olarak organize edilmiştir. Öncelik diyagramındaki ilk görevden başlamak ve diyagram 

boyunca görevleri istasyonlarda gruplamak suretiyle denge oluşturulmaktadır. Yalın 
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üretimde ise her bir iş istasyonundaki yükün her bir model için eşit olması 

gerekmektedir (Kalender ve diğ., 2007). 

Just-In-Time felsefesine göre montaj hattı üretim modeli olarak en etkin yol olarak 

görülmektedir (Hay, 1988). Bunun yanında gerçek bir yalın üretim modelinin 

kurulabilmesinin temel şartı hat dengelemesinin etkin bir şekilde yapılabilmesindedir. 

Üretim proseslerinden her biri farklı iş zamanlarına sahip olsa da hat dengelemesi ile bu 

işler parçalara bölünerek, eşit bir şekilde çalışanlar arasında dağıtılır. Gerçek bir 

dengeleme yapılırsa hiç bir proses diğerinden daha fazla iş zamanına ihtiyaç 

duymayacaktır. Hat dengelemesi, yalın üretimin en temel ve önemli ayağıdır (Hobbs, 

2003). 

Bilindiği gibi insan unsuru operasyon sürelerinin değişken olmasına yol açmaktadır. Söz 

konusu değişkenliğin sebepleri arasında yorulma, dikkatin dağılması, yetersiz nitelikteki 

işgücü, iş tatminsizliği, hatalı girdiler, araç-gereç bozulmaları vardır. Bu durum, 

istasyonlara atanan işlerin aldıkları toplam sürenin istasyona verilen süreyi (çevrim 

zamanı) aşmasına ve dolayısıyla bazı işlerin bitirilememesine sebep olabilmektedir. 

Özellikle işler arasındaki öncelik ilişkileri gözönüne alındığında, bazı işlere hiç 

başlanamamaktadır. Tamamlanamayan bu işler ise sisteme bir maliyet yüklemektedir 

(Kalender ve diğ., 2007). 

Hat dengelemesi elbette yeni bir yöntem değildir fakat yalın üretim yaklaşımında farklı 

metodolojiler uygulanmaktadır. Öncelikle yapılan iş için talep miktarı doğrultusunda 

ihtiyaç duyulan süre belirlenir ve daha sonra iş eşit parçalara bölünerek çalışanlar 

arasında paylaştırılır. Bu süre literatürde “takt time” olarak bilinmektedir (Hobbs, 2003). 

“Takt time” belirli bir ürünün hattan ne kadar zamanlık periyotlarda çıktığı ile ilgili bir 

frekans değeridir. Günlük toplam çaışma zamanının üretim zamanına bölünmesinden 

elde edilen değerdir. Bu ortalama değer hattan hangi tipte ya da modelde ürün çıkarsa 

çıksın her istasyondaki üretim zamanının eşit olması anlamına gelmektedir (Hobbs, 

2003). 

5.5. Küçük Hacimli Partiler 

Büyük partiler sipariş ettiğinizde ortalama stoğun ve elde bulundurma maliyeti ile depo 

kirası ve depoda çalışanların ücretleri gibi maliyetlerin daha büyük olacağı açıktır. O 

halde eğer bu maliyetleri kısmak istiyorsanız küçük partilerle çalışmalısınız. Ancak bu 
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sefer de karşınıza sık siparişten doğan maliyetler çıkacaktır. Hazırlık sürelerinden 

maliyetler ve hazırlığın ardından doğabilecek kusurlu üretim maliyetleri sizi rahat 

bırakmayacaktır. Bu durumda üretim büyük partilerle ve uzun süre ara vermeden 

çalışmak isteyecektir. Burada bir çelişki oluşur. İşte burada “Ekonomik Sipariş Miktarı” 

devreye girer. Bu miktar herkes tarafından çok iyi bilinen ve formülize edilişi 1915’lere 

dayanan hazırlık maliyetleri ile elde bulundurma maliyetlerinin toplamının minimum 

olduğu miktardır. Japonlar da bu formülün doğruluğunu kabul etmekle beraber artık 

bazı saplantılardan kurtulmanın gerekliliğini şu iki iddiaya bağlı olarak ortaya 

koymuşlardır: 

• Elde bulundurma maliyeti ve hazırlık maliyetleri belirgin, açık maliyetlerdir. Kalite, 

artık miktarı, işçi motivasyonu da parti hacminden önemli derecede etkilenir. 

• Hazırlık maliyetleri önemlidir ama değiştirilemez değildir, aşağı çekilebilirler. 

Hazırlık sürelerinin indirimine büyük özen gösteren Japon firmaları bugün artık bu 

süreleri tek rakamlı yapmayı, yani on dakikanın altına indirmeyi başarmışlardır. Hatta 

bugün küçük ölçekli işletmelerden başlamak üzere bir çok işletme alet ve makinasını 

kendisi yapmakta ve “sıfır” hazırlık sürelerine inebilmektedirler.  

Ekonomik Sipariş Miktarı kavramı üretilecek parti miktarlarını belirlediği gibi aynı 

zamanda satın alınacak miktarı da belirler. Bu durumda hazırlık maliyetlerinin yerini 

sipariş verme maliyeti alır. Japon firmaları yan sanayisini yakın takibe almıştır. Bu aynı 

zamanda fiziksel bir yakınlaşmadır. Böylelikle yan sanayi’den firmalara günde birkaç 

kez sevkiyat olabilmektedir (Okur, 1997) 

5.6. Malzeme Depolama ve Taşıma 

Malzeme depolama prensiplerini belirlerken temel amaç geriye mümkün olduğu kadar 

boş alan bırakacak ve hızlı ve kolay erişimi sağlayacak şekilde bir yapı oluşturmaktır 

(Rushton ve Oxley, 1991). İlk gözden geçirilmesi gereken konu ihtiyaçlar ile örtüşecek 

ekipman seçiminin yapılmasıdır. İyi bir depolama sistemi hacimden iyi yararlanabilmeli, 

dikkatli bir layout ile transfer sayısını azaltabilmeli ve koridor genişiğini daraltarak daha 

“kompakt” bir yapı içinde çalışma imkanını sağlayabilmelidir (Rushton ve Oxley, 1991). 

Materyal taşımacılığı birçok üretim ve dağıtım sistemlerinde vazgeçilmez bir elemandır. 

Buna rağmen aynı zamanda materyallere ve ürünlere herhangi bir değer 

katmamaktadır ve tersine maliyetleri artırmaktadır. Ayrıca ürünlerin son satış fiyatını 
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%30 ila %60 oranında taşıma maliyetleri etkilemektedir. Bu nedenle materyal taşıma 

sistemleri mümkün olduğunca etkin ve verimli dizayn edilmelidir.  

Materyal taşımacılığın doğal sorunlarını çözmekte ve üretim sistemlerini analiz etmede 

aşağıdaki aşamalar takip edilir;  

1. Problem(ler)i açıkla ve tanımla.  

2. İlgili bilgileri topla  

3. Plan oluştur.  

4. Çözümü uygula  

Yalın üretim uygulamasında en önemli noktalar işlerin standartlaştırılması ve hata 

yapmanın engellenmesidir. Malzeme taşıması ile ilgili çizelgelemenin yapılması ve 

bunların doğru zamanda, doğru miktarda, doğru yere taşınmasının yönetimi çok zor 

süreçlerin iç içe geçmiş halidir. Özellikle OYA sistemleri ile taşıma yapmak hem 

standartlaşmayı sağlaması hem de hata yapmayı önlemesi sebebiyle tercih 

edilmektedir. 

5.6.1. Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (OYA) 

Otomatik kontrollü araç sistemleri (OYAS) endüstriyel taşıyıcı tabanlı materyal 

transportu ile benzer kullanım alanlarına sahiptir. Fakat OYA sistemlerinde adından da 

anlaşıldığı gibi otomatik kontrollü olduğundan dolayı sürücüye ihtiyaç duymaz. OYA 

sistemleri genellikle akü ile tahrik edilir, sürücüsüzdür ve tesis içinde stratejik olarak 

seçilmiş alma ve bırakma noktaları vardır otomatik şekilde rotalandırılırlar. Eğer doğru 

olarak ekipmanlandırılırlarsa OYA sistemleri diğer bazı fonksiyonlarıda yerine 

getirebilirler örneğin otomatik depolama araçları yada montaj platformu gibi.  

OYA’ler için dört temel operasyon çevresi dağıtım yapılan toptan satış yerleri, üretim 

depolama odaları ve dağıtım sistemleri, esnek imalat sistemleri ve montaj sistemleridir. 

Araçlar yere döşenmiş indüktif kaplı çerimli teller, yerde boyanmış kimyasal çizgi veya 

laser tabanlı dolaşım sistemleri ile kontrol edilir. Tüm araç hareketleri, yük alma ve 

dağıtım arafazları bilgisayar kontrolü altındadır. 

Malzeme Taşıma Sistemleri arasında önemli bir yeri olan OYA, önce Amerika Birleşik 

Devletleri’nde keşfedilmesine rağmen, 2. Dünya savaşından sonra ilk defa Avrupa’da 

“Sürücüsüz Traktörler” olarak kullanılmıştır. OYA’nin ilk tanıtımı 1953 yılında depodaki 
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bir hat üzerinde yapılmış, 1959’dan itibaren fabrika ve depolarda yoğun olarak 

kullanılmaya başlanmıştır (Castleberry, 1991). 

Esnek İmalat Sistemlerinin yaygınlaşması, robotların ve diğer bilgisayar kontrollü 

makinaların geniş çaplı kullanılması, Malzeme Taşıma Sistemi olarak OYA 

kullanımında büyük bir talep oluşturmaktadır. 

Bir  OYA sistemi ilk defa kurulurken çözülmesi gereken iki önemli tasarım probleminden 

birincisi, sistemde malzeme taşımasını gerçekleştirecek hangi tip ve kaç tane araca 

ihtiyaç duyulduğudur. İkincisi literatürde şimdiye kadar çok çalışmaya konu olmuş akış 

yollarının tasarımı yani araçların taşıma görevini yapacağı rotaların belirlenmesidir. Bu 

iki tasarım probleminin ortak çözümünün sağlanması için geliştirilen karışık tamsayı 

doğrusal programlama modelinde, her tip aracın taşıma görevini yerine getirirken 

geçtiği yollar, bu yolların yönleri, toplama istasyonundan dağıtım istasyonuna ve 

dağıtım istasyonundan toplama istasyonuna olan rotaların uzunluğu, her aracın toplama 

ve dağıtım istasyonları arasında yaptığı turların sayısı ve her tip araçtan sisteme kaç 

tane alınması gerektiği bulunmaktadır (Kalender ve Türkbey, 2007). 
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6. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR YALIN ÜRETİM UYGULAMASI 

Otomotiv sektöründe yer alan Japon menşeili bir firmanın dünya çapında yıllık 350.000 

adet ticari araç satışı yapması ile ilgili denizaşırı ülkelerde uygulamaya koyduğu 

yayılma politikasının gereği olarak, bir üretim üssü olmayı hedefleyen Türkiye’deki 

bağlantıda olduğu grubun istenen kalite standartlarının yerine getirilmesi için yürüttüğü 

projenin ilk adımında “kit delivery” kavramı ortaya çıkmıştır. İlk adımda montaj hatlarına 

“Kit” halinde malzeme teslimatının yapılması istenmektedir. Bu sistemin amaçladıkları 

genel olarak üç madde ile özetlenmeye çalışılmıştır. 

6.1. Kit Halinde Teslimat (Kit Delivery) Nedir? 

Bir aracın hattan eksiksiz geçebilmesi için ihtiyaç duyulan tüm detay parçaların yalnız 

ihtiyaç miktarı kadar hat kenarına teslim edilmesi “kit halinde teslimat” olarak 

adlandırılır. Her araca ait malzemeler özel kutular içerisine konarak hazır edilirler. “Araç 

başı ikmal” ya da “birebir ikmal” gibi adlandırmalar da literatürde kullanılmaktadır. “Kit 

delivery” ismi verilen bu proje aslında bir yalın üretim uygulamasıdır. Bu sistemin 

amaçları aşağıdaki gibi sıralanmıştır : 

1. Kalite güvencesinin oluşturulması (Parça hazırlığı ve uygunluğunun önceden 

tamamlanması) 

2. Verimliliğin Arttırılması（Geri dönüş ve parça seçiminin yok edilmesi） 

3. Yürüme zamanının azaltılması（Parçalar  ve aletler el altında) 

Bu proje tamamiyle uygun kalite standardında araç üretiminin sağlanması için yapılması 

gereken çalışmaları içermektedir ve bir yalın üretim uygulamasıdır. Uygun altyapının 

sağlanması için de öncelikli olarak tüm lojistik hareketlerin bu felsefe dahilinde yeniden 

düşünülmesi ve tasarlanması gerekmektedir. Günümüzde lojistik ilk önce düşünülmesi 

gereken malzeme hareketlerini kapsayan süreçler bütünüdür. Diğer işler lojistik 

sisteminin üzerine bina edilmelidir. Bu geçmişte tam tersi şekilde gerçekleşmiş olsa da 
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artık verimliliğin sağlanması için kusursuz bir lojistik süreç tasarımının gerekliliği 

herkesce kabul edilmektedir. Öyleyse verimliliği arttırıcı yönde lojistik süreçlerini 

yeniden tasarlanmalı fakat öncelikle mevcut durum çok iyi anlaşılmalı ve analiz 

edilmelidir. 

Yalın üretim uygulaması olan “kit delivery” sistemi aslında kalite kontrol, üretim ve 

mühendislikten oluşan üçlü yapıya lojistik desteği sağlamanın en verimli yollarını 

bulmakla ilgili yapılan çalışmaların tamamına verilen isim olarak tanımlanabilir. 

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi yalın üretim sisteminin uygulanabilmesi için “kuvvetler 

ayrılığı” prensibinin tam olarak sağlanması gerekmektedir. Şekil 6.1’de bu yapının genel 

bir gösterimi görülmektedir. 

 

 

Şekil 6.1 : Kuvvetler Ayrılığı 

6.2. “Kit Delivery” Sistemi İçeriği 

“Kit delivery” sisteminin genel felsefesi ve çözüm metodları ise aşağıdaki gibi 

özetlenebilir : 

1. Her aracın malzemesinin hazırlanarak plastik bir kutu içinde ikmal edilir.  Plastik 

kutu şase üzerine konulur böylece montaj işçisinin yürüyerek malzemeye ulaşması 

engellenmiş olacaktır. 

2. Yalnız araç başı ihtiyaç miktarı kadar doğru malzeme plastik kutu içinde 

olacağından seçim ile meydana gelecek karışıklıkların önüne geçilmiş olacaktır. 
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3. Kutu içinde proses sırasına göre bir dizilim ve bölümlendirme sağlanarak montaj 

sırasında hangi sıra ile malzemelerin alınıp takılacağı ile ilgili montaj işçisinin karar 

vermesinin önüne geçilmiş olacaktır. 

4. Hat kenarındaki tüm raflar ambara alınacaktır. Ambarda kit halinde malzemelerin 

bir araya getirilmesi için uygun toplama bölgeleri oluşturulacaktır. Büyük hacimli 

malzemeler için ise uygun “dolly”lerin tasarlanması ve hat kenarındaki stoğun 

“malzeme sıralama” bölgelerine taşınması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca ön 

hazırlık yapılan yani şaseye takılmadan önce alt-montajlı hale getirilecek parçalar 

için yine ambar bölgesinde “atölye tipi” bir yerleşim sağlanacaktır. Hazırlanan 

malzemelerin büyüklüklerine göre “dolly” ile ya da “kit kutusu” içinde hatta ikmalleri 

gerçekleşecektir. Böylelikle izlenebilirlik sağlanacaktır. 

 

 

Şekil 6.2 : “Kit Delivery” Sisteminin Avantajları 

Öyleyse Şekil 6.2’de gösterilenler ışığında “kit delivery” sisteminin verimlilik adına 

sağladığı dört ana fayda şu şekilde açıklanabilir : 

1. Yürüme zamanlarının minimize edilmesi 

2. Parçaların seçimi ile ilgili karışıklıkların ve zaman kayıplarının önlenmesi 

3. Parçaların hangi sıra ile takılacağı ile ilgili karışıklıkların ve zaman kayıplarının 

önlenmesi 

4. Hat kenarında minimum (ihtiyaç olduğu zaman ihtiyaç miktarı kadar) malzemenin 

bulunmasının sağlanması. Böylelikle montaj hatlarının izlenebilirliği sağlanmış 

olacaktır. 
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Bu sistemin uygulanması sırasında montaj işçiliğindeki katma değeri olmayan zamanlar 

elimine edilecektir. Çevrim zamanı düşecektir. Aynı üretim adetleri için değerlendirecek 

olursak daha az montaj elemanı ile aynı iş yapılır hale gelecektir. Dolayısıyla hatta 

kazanılan verimlilik artışı artan lojistik operasyonlarının karşılanması için kullanılacaktır. 

Bu durum aşağıdaki şekilde açıklanabilir : 

Maliyet arttırıcı faktörler : 

1. Parça hazırlama adam.saat’inde artış 

2. Parça sevki adam.saat’inde artış 

Maliyet azaltıcı faktörler : 

1. Azalan hatalı montaj sayısı ile adam.saat’de oluşan azalış 

2. Yürümenin azalmasıyla adam.saat’de oluşan azalış 

3. Kayıp parçaların azalması ile oluşan kazanç 

4. Hatta izlenebilirliğin sağlanması ile araç kalitesindeki gelişim 

5. Yeni işçi eğitim süresindeki kısalma 

6. Montaj işçisinden tek beklenen eylem parça takması, bu sayede hataların ve 

zaman kayıplarının önüne geçilmesi, verimlilikteki artış 

Özetle üretim tarafında elde edilen verimlilik işgücü olarak lojistik tarafına aktarılacaktır. 

6.3. Mevcut Lojistik Yapısı 

1. Montaj hatlarına kurulmuş raf sistemleri ile ilgili istasyonda takılan malzemeler 

ihtiyaç duyulduğu zaman kullanılmak üzere önceden stoklanmaktadır. 

2. Tedarikçilerden malzemeler değişik ambalaj koşullarında gelmektedir. Ambalaj içi 

miktarlar da malzemeden malzemeye farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla hat 

kenarına malzeme ikmali bu koşullar altında gerçekleşmektedir. Böylece günlük 

ihtiyacın çok üzerinde malzeme hat kenarında stoklanmış olmaktadır. 

3. Her malzemenin hat kenarında bir gözü olduğundan üretimde olmayan modellere 

ait malzemeler dahi hat kenarında bir doluluk meydana getirmektedir. 

4. Yüksek raf boyları sebebiyle dışarıdan hattın gözle izlenebilmesi mümkün değildir. 
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5. Montaj elemanları ihtiyacı olan malzemeleri almak için her seferinde raftaki ilgili 

malzeme gözlerine yürüyüp doğru malzemeleri  ihtiyacı kadar alarak tekrar şase 

önüne montaj yapmak için geri gelmektedir. 

 

 

Şekil 6.3 : Mevcut Durum Ana montaj Hattı 

Şekil 6.3’de gösterilen mevcut durum ile ilgili tespit edilen verimsizlikler yürütülen 

projelerle aşama aşama iyileştirilecektir. Dört kademeden oluşan bir ilerleme süreci 

öngörülmektedir. Öncelikle gelen işlerin standartlara göre yapılmasının sağlanmasıdır. 

Tüm işler belli kurallar dahilinde yapılıp aynı kurallar çerçevesinde denetlendiğinde 

hatanın tespit edilmesi de mümkün olacaktır. İşte bundan sonraki aşama hatanın bir 

sonraki iş sürecine geçirilmemesi ve tespit edildiği yerde sorunun çözülmesidir. Zira 

hemen çözüm bulunmazsa zincirleme olarak bir sonraki iş sürecine aktarılan sorunların 

çözümü hem daha zor olacak hem de bu sorunlar başka sorunların oluşmasına neden 

olacaktır. Aşağıdaki şekilden de anlaşılacağı gibi bir sonraki aşama hata yapmamaktır. 

İşler standartlar dahilinde yapılmaktadır ve ortaya çıkan sorunlar hemen çözülmektedir. 

Çözülen sorunlarla ilgili yeni kurallar belirlenip bunlar da denetim altına alınarak tekrar 

etmesinin önüne geçilmektedir. Böylece belirli bir zaman diliminden sonra kişi hata 

yapmayacak kadar doğru çalışmaya başlayacaktır. Fakat bu durum da yeterli değildir. 

Mükemmelliğin başladığı yer kişinin hata yapamaz hale gelmesidir. İstese de sistem 

ona hata yapma şansı vermeyecektir. Poka-yoke uygulamalarının da asıl amacı budur. 

Şekil 6.4’de bu konuyla ilgili gelişim evreleri yer almaktadır. 
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Şekil 6.4 : Gelişim Evreleri 

6.4. “Kit Delivery” ile İlgili Yapılması Gereken Çalışmalar   

 Bütün birimler aynı oranda bu yeni düzenden etkilenmekte ve bütün süreçler de 

eşgüdüm ile yeniden düşünüp tasarlanmalıdır. Sistemin asıl amacı istenen kalite 

standartlarında araç üretmek ve bu kaliteyi sürekli halde tutacak sistemleri kurmaktır. 

Bu aşamada her ilgili birimin yürütmesi gereken faaliyetler şu şekilde açıklanabilir; 

6.4.1. Satınalma  

Öncelikle mevcut tedarikçi sayısı yapılan çalışmalar ile 50’ye düşürülmüştür. Avrupa 

üssü olmayı hedefleyen firmanın kendisine ayak uyduracak olan tedarikçileri seçmesi 

hayati bir husustur. Kısa dönemde bu sayının 15’e çekilmesi hedeflenmektedir. 

Birbiriyle ilişkili olan malzemeler bundan böyle yarı mamul halinde tek bir tedarikçiden 

gelecektir. İhtiyaçlar bu tek yarı mamul üzerinden kontrol ve takip edilecektir. Malzeme 

temin süreleri düşürülecek ve tam ihtiyaç anında parçaların elde olması sağlanacaktır. 

Bunun için de haftalık ve hatta günlük planlamalar yapılarak sipariş miktarları 

güncellenecektir. Aylık verilen siparişler ile tedarikçiden alınacak malzeme miktarı 

belirlenecek sonra ikinci ve üçüncü siparişler ile ne zaman elde olması gerektiği 

bildirilecektir. Dolayısıyla stoğu firme yerine tedarikçileri elde bulundurmak durumunda 

kalacaktır. 

Zamanında teslim edilmeyen malzemelerin karşılığında ağır yaptırımlar uygulanacaktır. 

Yüksek hacimde bir üretim söz konusu olduğundan ve tedarikçi sayısı da minimum 

düzeye çekildiğinden çok güçlü ilişkiler kurulabilecektir. Tedarikçi kendinde o sorumluğu 

hissedecektir. 
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Malzemeler temin edildikten sonra ikinci bir işçiliğe gerek kalmadan direkt olarak kit 

delivery sistemi için kurulan kayar raf düzeni içinde malzemeler stoklanacaktır. Bu 

yüzden de “kit kutusu” içine giren küçük çaptaki malzemeler plastik kutular ile temin 

edilecektir. Malzeme hareketi yerine kutu hareketi gerçekleşecektir. Hat kenarına üretim 

sırasına göre  teslim edilen büyük çaptaki özel sıralanan malzemeler imalat programına 

göre dizilmiş olarak tedarikçiden gelecektir. O malzemeleri depolama ayrıştırma ve 

daha sonra bir araya getirerek üretim programına göre sıralama gibi katma değeri 

olmayan işler de bu sayede elimine edilecek direkt olarak temin edildiği gibi hat 

lenarındaki montaj bölgesine malzemeler özel taşıma arabaları ile birlikte iletilecektir. 

İhtiyaç duyulan tüm malzemeler tam da ihtiyaç anında elde olacağından stok seviyesi 

ve stok devir hızı da istenen düzeyde oluşacaktır. 

6.4.2. Planlama 

Satınalma koşullarının iyileşmesi ile birlikte planlama da daha sağlıklı yapılır hale 

gelecektir. Aylık haftalık ve günlük sevkiyat planları oluşturulacaktır. Malzeme siparişi 

verilirken lot bazında yani 12’nin katları şeklinde olması şartına uyulacaktır. 

Japonya’dan ithal edilen malzemeler  12’şer araçlık lotlar halinde temin edilmektedir. 

Örneğin bir NPR model kamyonun 300. lotu ile ilgili hatta yürüyen malzemelerin ilgili 

ithal malzemeleri yalnız 300. lottan sağlanmaktadır. Birebir takılan bu malzemelerden 

elde herhangi bir stok kalmamakta ve takip kolaylaşmaktadır. 4 lot NPR ile ilgili 

malzemelerin siparişi tek kalemde verilmektedir. Çünkü lot içindeki malzemelerin 

detayları Japonya tarafından bilinmektedir. Aynı şey yerli malzemeler için de 

uygulanacaktır. Siparişler dağınık ve birbiri ile ilişkilendirilmeyen bir biçimde 

verilmeyecektir. Aynı şekilde 300. Lota ait ilgili teadrikçinin sorumluluğundaki 

malzemeler kit halinde 12’nin katları şeklinde talep edilecektir. Bu da aynı zamanda “ilk 

giren ilk çıkar (FIFO)” kuralının uygulanmasına imkan verecektir. Elde fazla stok 

kalmayacaktır. Malzeme ihtiyaçları aynı oranda gerçekleşecek ve malzemeler aynı 

hızda tükenecektir. 

6.4.3. Lojistik 

Tüm bu  şartların oluşmasıyla işletme içindeki en büyük yük lojistik kanadına 

binmektedir. Lot sistemine göre malzemeler çok iyi kontrol edilmeli montaj hatlarına 

ikmal edilmelidir. Bu projenin başlangıcında ilk adım da lojistik kanadından gelmiştir. 
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Henüz planlama ve tedarik koşulları iyileşmeden hat kenarındaki montaj düzenini 

sağlamak için gerekli şartlar yerine getirilmeye başlanmıştır. 

Öncelikle hat kenarındaki yoğun stok yükü ambardaki “kit hazırlama” bölgesine 

aktarılacaktır. Bunun için kayar raf düzenine geçilmiştir. Malzemeler istasyon bazında 

ayrıştırılmış, yeni düzene göre etiketlendirilmiş ve lokasyonlarıyla birlikte tanımlanmıştır. 

Her model ve istasyon için gerekli tüm malzemeler ile ilgili listeler hazırlanmış ve ERP 

sistemine yüklenmiştir. Hattaki her araç için özel “kit kutuları” ambarda 

hazırlanmaktadır. 

Hattaki şase numarasını barkod el terminali ile okutan ambar çalışanı ekranda karşısına 

çıkan listedeki bir araçlık malzeme grubunu belirlenen sıra ile toplamakta ve dolly’lere 

sırayla dizmektedir. Her kutu bir istasyon ve bir araç anlamına gelmektedir. Günlük 39 

adet kamyon ve otobüs üreten fabrikanın ana montaj hattı için ihtiyaç duyduğu günlük 

kutu sayısı, 10 istasyon karşılığında 390 adet “kit kutusudur”. Bu malzemelerin eksiksiz 

olarak toplanması ve ihtiyaç anında montaj hattında hazır edilmesi lojistik açıdan çok 

kritik bir süreçtir ve bu süreç tüm imalat performansını da etkilemektedir. Tedarik 

koşulları ile ilgili iyileştirmeler henüz tamamlanmadığı halde hat kenarındaki düzeni 

sağlamak adına yeni yapı oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Özel “dolly”ler ile 

hatta sıralı halde ikmal edilen malzemeler de aynı şekilde ambar çalışanları tarafından 

bir araya getirilmektedir. Tedarikçilerden alt-montajlı halde temin edilemeyen 

malzemeler de aynı şekilde ambardaki ayrı bir “sub-assembly” bölgesinde bir araya 

getirilmekte ve ihtiyaç anında montaj hatlarında olması sağlanmaktadır. “Kit delivery” 

sistemindeki tüm ayaklar istenen şekilde çalışmaya başladığında ise şu an için en 

büyük zorlukları yaşamakta olan lojistik süreçleri de basitleşecek ve daha kolay yönetilir 

hale gelecektir. 

6.4.4. Kalite 

Tüm bu süreç tasarımlarının temel amacı olan kalite faaliyetlerindeki istenen 

standartların yakalanması da bu sayede kolaylaşacak ve yönetilebilir hale gelecektir. 

Hat kenarında yalnızca ihtiyaç duyulan malzemeler yer almaktadır. Dolayısıyla hat 

kenarındaki aşırı stoklar önlemiştir. Bununla birlikte hattın iki noktasına “in-line 

inspection” denilen kalite kontrol noktaları yerleştirilmiştir. Motor ve kabin şase üzerine 

binmeden önce araç kalitesi kontrol edilmektedir. Hattaki izlenebilirlik yeni düzen ile 

kolaylaşmış ve kontrol edilebilir düzeye gelmiştir. Hatalar daha kolay gözlenmekte ve 

tedbirler anında ve daha sağlıklı şekilde alınabilmektedir. 
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“2 dakikalık kontroller” ile çalışanlara kalite bilinci aşılanmaktadır. Günde 2 kez olmak 

üzere 2şer dakikadan 4 dakika imalat durdurulmakta ve her montaj elemanı 

malzemelerini bu 2 dakika içinde kontrol etmektedir. Buradaki asıl amaç hatalı 

malzemelerin tespiti değil çalışanın kalite bilincine sahip olmasını sağlamaktır. 

“Morning meeting” denilen sabah toplantıları bu proje ile düzenlenmeye  başlanmıştır. 

Bu toplantı henüz üretim başlamadan önce tüm birimlerin katılımıyla o günkü imalatı 

aksatabilecek gelişmelerin konuşulması ve herkesin olup bitenden haberdar olarak 

eylem planlarını geliştirmesi için düzenlenmektedir.  Bunun için imalata yakın bir bölüm 

seçilmiştir. Toplantı ayaküstü yapılmakta ve her birim kendisiyle ilgili problemleri 

konuşma bölgesine çıkarak söylemektedir. 

6.4.5. Üretim 

Tüm bu süreç iyileştirmeleri ile hedeflenen şey montaj elemanının katma değer 

olmayan işlerden uzaklaşması ve yalnızca parça alıp montaj yapar duruma gelmesinin 

sağlanmasıdır. 

Üretim birimi tarafından yaşanan en büyük sıkıntı hat dengelemelerinin yapılmasıdır. 

İstasyonlar arasında iş yükü açısından dengesizlik mevcuttur. Bunun için zaman etüdü 

çalışmaları yapılmış ve tüm iş süreleri ve standartları çıkartılmıştır. 

“Kit delivery” sistemiyle hedeflenen temel felsefe çalışanın işini kolaylaştırmak ve hata 

yapamaz hale gelmesini sağlamaktır. 

Montaj çalışanı küçük bir tekerlekli araba üzerinde istediği yere kolayca taşıyabileceği 

bağlantı elemanlarını üzerinde bulunduran “chaku-chaku dolly” ile birlikte verimsiz 

çalışma şartlarından kurtulmuştur. Malzemeler istediği anda hemen elinin altında 

bulunmaktadır. Bununla birlikte “kit kutusu” içinde gelen malzemeleri şase üzerine 

yerleştirmekte ve montaj sırasında malzemeye ulaşmak için yürüme ve uygun 

malzemeyi uygun adetlerde alma gibi katma değeri olmayan işlemlerden kurtulmuş 

olmaktadır. 

Büyük hacimli malzemeler özel dolly’ler ile imalat sırasına göre verilmektedir. Herhangi 

bir yargıya gerek olmadan sıradaki parça imalat çalışanı tarafından alınarak montaj 

yapılabilmektedir. Bu sistem lojistik birimi tarafından gerçekleştirildiği anda, daha fazla 

sayıdaki aracı üretim birimi daha az kişi ile yapar hale gelmiştir. 33 olan montaj elemanı 

sayısı 25’e inmiştir. Üretim sayısı da 34’den 39’a çıkmıştır. 
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Üretim birimi açısından asıl amaç çevrim süresini mümkün olduğunca azaltacak 

çalışmaları yapmak ve verimli bir çalışma sisteminin devamlılığını sürdürmektir. Tüm 

kalite standartlarına uygun araçlar üretmektir. 

6.5. Lojistik Açısından Yapılan Analizler 

Öncelikle eski ambar düzeni ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmak gerekir. Sistemin 

sağlıklı yürümesine engel olan ve iyileştirilmesi gereken bir dizi problem aşağıdaki gibi 

sıralanabilir. 

6.5.1. Sipariş ve Tedarik Koşulları 

Malzeme ihtiyaç planlaması sonucu açılan siparişler ambarı yoğun bir stoğu taşımak 

zorunda bırakmaktadır. Malzeme temin süreleri yüksektir. Siparişler iki ay önceden 

verilmektedir. Sistemin sağlıklı yürüyebilmesi için stok miktarı sürekli arttırılarak 

malzeme sıkıntısı bertaraf edilmek istenmektedir. Ambar içinde hiçbir katma değeri 

olmayan yoğun malzeme hareketleri   gerçekleşmektedir. Bununla birlikte tedarikçi 

sayısı standart düzeyin üzerindedir. Bu da sağlıklı ilişkiler kurmayı engellemektedir. 

Tedarikçi kendini müşterisi olan firma ile özdeşleştirememektedir.  Zamanında teslim 

edilmeyen malzemeler ile ilgili herhangi bir yaptırım bulunmamakta ve geçici çözümler 

ile sorunların üzeri örtülmektedir. Birbiri ile ilişkili malzemeler ayrı firmalardan ayrı 

sipariş miktarları ile teslim alınmaktadır. Herhangi birinde yaşanan bir aksaklık elde 

bulunan diğer parçaların hattaki araçlara takılamamasına neden olmaktadır. Bunu 

engellemek için de çözüm problem yaşanan malzemelerden daha çok sipariş açmak ile 

sağlanmaya çalışılmıştır. Bu şekilde birbiriyle ilişkili 5 parçayı temin eden 5 farklı 

tedarikçinin 4’ü başarılı 1’i ise başarısız olarak değerlendirilmektedir. Aslında elde olan 

diğer 4 malzemenin şirkete hiçbir katkısı bulunmamaktadır. 

6.5.2. Ambalaj Standartları 

Malzemeler birbirinden farklı koşullarda teslim alınmaktadır. Kimi bir karton koli içinde 

malzemeleri karışık olarak göndermekte ve depolama yapılmadan önce malzemelerin 

ayrıştırılması gerekmektedir. Bazıları termin miktarından daha fazla malzemeyi bir 

seferde göndermekte ve elde bulundurma maliyetlerini arttırmaktadır. İkinci bir işçilik ile 

malzemeler ayrıştırılarak depolanmakta, üçüncü bir işçilik ile hatta ikmal edilmektedir. 

Aşırı stoklar ve işçilik ihtiyacı sebebiyle malzemelerin kontrolü de zorlaşmakta ve bu 

düzensiz şartları dengelemek için fazla mesailer yapmak zorunluluğu oluşmaktadır.  
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6.5.3. Planlama Güçlüğü 

Malzeme ve tedarikçi sayısı arttıkça bütün birimler üzerinde daha fazla baskı oluşmakta 

ve sistemin kontrol edilmesi zorlaşmaktadır. Üretim planındaki bir değişime her tedarikçi 

aynı hızda ayak uyduramamaktadır. Değişim kaçınılmaz olduğundan yaşanan kaos da 

kaçınılmazdır. Çalışanlar yeni projeler üretmek ve iyileştirmeler sağlamak için 

kullanmaları gereken zamanı sürekli geciken işleri çözmek yani günü kurtarmak adına 

harcamaktadır. 

6.5.4. Mühendislik Değişiklikleri 

Mühendislik değişim yönetimi de aynı şekilde bu şartlardan etkilenmektedir. Devreye 

yeni giren ve devreden kalkacak malzemelerin yönetimi zorlaşmaktadır. Artık 

kullanılmayacak olan malzemeler elde kalmakta yeni malzemeler ise değişimin gerektiği 

üretim anında elde olamamaktadır. 

Bütün bu koşullar firmayı elde daha çok stok bulundurmak durumunda bırakmıştır. Boş 

ve kullanılabilir alan yaratılamadığından yeni yatırımlar için bu durum sürekli bir engel 

yaratmaktadır. Bu kadar malzemenin konacağı yeri bulmayı düşünmek konsantrasyonu 

da etkilemekte ve sağlıksız fikirlerin oluşmasına neden olmaktadır. 

6.6. Ana montaj Hattı “Kit Delivery” Uygulaması 

“Kit delivery” öncesi ana montaj hattındaki yapı Şekil 6.5’de görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 6.5 : “Kit delivery” Öncesi Durum (1) 
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Görüldüğü gibi hat kenarında malzemeler 4’er 6’şar ya da 12’şer adet olarak 

stoklanmaktadır. Bu miktarlar ithal malzemeler için geçerli olan değerlerdir. Lot bazında 

ithal malzemelerle ilgili sandıklar açıldığından 12 ve katları şeklinde bir miktar dağılımı 

gözlenebilir. (Bir lotta 12 araçlık malzeme vardır). Yerli parçalar düşünüldüğünde ise hat 

kenarındaki stok ambalaj miktarına göre değişim göstermektedir. Bu sayı  50, 100 ya da 

daha da fazla olabilir. Dışarıdan bakan bir göz için bu düzende hattı gözlemlemek 

neredeyse imkansızdır. Hat adeta raflar ve malzemelerle kamufle edilmiştir.  Kalite 

standartlarında araç üretmenin en önemli şartı da izlenebilirliği sağlamak olacağından 

hattın sağ ve sol tarafındaki gereksiz, katma değeri olmayan bütün nesnelerin oradan 

uzaklaştırılması gerekecektir. Raflardan malzeme alan montaj işçisinin yürüme, seçme 

ve karar verme ile ilgili problemleri tek başına çözmesi gerektiği için yaşanan zaman 

kayıplarının ne kadar ortada olduğu da bilinmektedir. Şekil 6.6’da bu anlatılanlar 

izlenebilmektedir. 

 

Şekil 6.6 : “Kit Delivery” Öncesi Durum (2) 

“Kit delivery” sonrasında ise Şekil 6.7’de gösterilen yapının elde edilmesi 

beklenmektedir. 

 

Şekil 6.7 : “Kit Delivery” Sonrası Durum (1) 
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Bu sistem ile hat kenarı genişliği azaltılmıştır. Kayar raflar hat kenarından kaldırılarak 

ambar içinde oluşturlan kit toplama bölgesine taşınmıştır. Kit kutusu içine orta ve küçük 

büyüklükteki parçalar koyulmuştur. Kutu ağırlığı bir kişinin rahatlıkla kaldırabileceği 

şekilde olmalıdır. Buradaki standart  15 kg olarak belirlenmiştir.  Kit kutusu şase üzerine 

konmuştur. Böylece montaj işçisi tek bir hamle ile ihtiyaç duyduğu parçalara ulaşma 

imkanına sahip olmuştur ve böylece geri dönerek parça seçimi de ortadan kalkmıştır. 

Yalnızca dolly ile ikmal edilen malzemeler için minimum bir yürüme gerçekleşmektedir. 

O malzemeler de imalat programına göre sıralandığı için montaj işçisi herhangi bir 

düşünme ve karar verme eylemi içine girmeyecektir. Yalnızca önceden sıralanmış 

malzemeyi dolly üzerinden alacaktır. Dolly ile ikmal edilen malzemelerden de hat 

kenarında mümkün olduğu kadar az stok bulunacaktır. Kurulacak OYA sistemi ile dolu 

dollyler ambardaki hazırlık bölgelerinden alınacak ve boşları ile değiştirilecektir. 

Dolayısıyla hat kenarında belli bir anda bir malzeme ile ilgili yalnızca bir “dolly” 

bulunması sağlanacaktır. Hat izlenebilirliği bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Şekil 6.8’de 

yeni durumla ilgili bir örnek fotoğraf yer almaktadır. 

 

Şekil 6.8 : “Kit delivery” Sonrası Durum (2) 
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6.6.1. “Kit Delivery” Öncesi Ambar Düzeni 

ERP sistemi içinde WM ve MM olarak tanımlanan malzeme grupları sayesinde farklı iki 

strateji ile depo yönetim sistemi gerçekleştiriliyordu. MM olarak tanımlanan malzemeler 

büyük hacimli parçalardan oluşmaktaydı. Radyatör, şaft, susturucu, egzost kuyruk 

borusu gibi malzemeler bu grup içinde sayılabilir. Büyük hacimli bu malzemeler belirli 

bir depo adresine sahip olmadan standart paletler ile ambarın belirli bölgelerine 

dağılmış halde bulunmaktaydı. Şekil 6.9’da görüldüğü gibi hat kenarında da bu 

malzemelerden her model için en az bir palet stoklanması gerekiyordu. Günlük ihtiyacın 

çok üzerinde malzeme ile hat kenarındaki bölge donatılmıştı. Diğer bir malzeme grubu 

ise WM depo stratejisi ie yönetilen malzemelerden oluşuyordu. Bunlar ağır yük ya da 

reks tipi (hafif yük) ranzalarına belirli bir sabit depo adresi ile yerleşmişti. Öncelikle 

gelen malzemeleri sistem bu sabit depo adresine yerleştiriyor, eğer belirtilen adres dolu 

ise de operatöre en yakın depo adresi öneriliyordu. Operatöre bu önerilen dışında bir 

hareket yapma hakkı da tanınmıştı. Boş paletler dış sahadaki ilgili depolama bölgesine 

taşınıyor, tedarikçiler getirdikleri dolu palet sayısı kadar boş paleti araçlarına yükleyerek 

geri götürüyorlardı.  İthal parçalar da 12’şer araçlık partiler ile hatta ikmal ediliyordu. 

Bunun için belirli bir modele ait günlük üretim  12’nin altında olsa bile bir lot 12 araçtan 

oluştuğu için o lota ait sandıklardan çıkan tüm malzemeler hatta ikmal ediliyordu. 

Dolayısıyla birebir ihtiyacın üzerinde malzeme hat kenarında birikmiş oluyordu. 

 

Şekil 6.9 : “Kit Delivery” Öncesi Ambar Düzeni 
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6.6.2. “Kit Delivery” Sonrası Ambar Düzeni 

Öncelikle depo yönetim stratejileri tamamen değişmiştir. Sistemsel tasarımın 

sağlanması için ERP üzerinde gerekli iyileştirmeler ve uyarlamalar yapılmıştır. 

Malzemeler dört ayrı kategoriye ayrılmıştır : Kit parçaları, alt-montajlı (sub-assembly) 

parçaları, sıralı parçalar (sequence parts) ve bağlantı elemanları (fixing parts). Her biri 

ayrı strateji ile yönetilmeliydi. Öncelikle malzemelerin bu dört ana başlık altında 

toplanması sağlanmalıydı. Aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak bu gruplar 

oluşturuldu. 

1. Kit parçaları : Şekil 6.10’da görülen 80x60x16 cm ölçülere sahip bir plastik kutu 

içine sığacak ve kutu ile birlikte ağırlığı 15 kg’ı aşmayacak şekilde her model ve 

istasyon için ayrı ayrı malzeme listeleri oluşturulmuştur. Birinci kısıt malzemenin 

hacmi, ikinci kısıt ise malzemenin ağırlığıdır. Bağlantı elemanı olarak 

değerlendirilen bazı malzemelerin de iş kolaylığı sağladığı için bu kutunun içine 

konması gerekliliği tespit edilmiştir. Kutular üretim sırasına göre istasyon bazlı 

olarak dolly arabalarına yüklenerek hatta ikmal edilmiştir. 

 

 

Şekil 6.10 : Kit Kutusu 

Kit içindeki malzemelerin model  ve istasyon bazında hazırlanarak yerleştirildiği plastik 

kutu yukarıda görülmektedir. Bu kutunun kenarındaki kanban cebine ait olduğu araçla 

ilgili şase ve model bilgileri ile ilgili etiketler asılmaktadır. Kit hazırlama bölgesinde bu 

etiket üzerindeki bilgilere göre çalışma yapılmaktadır.  
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Kutu Şekil 6.11’de görüldüğü gibi şase üzerine konulmaktadır. Bu montaj işçisinin en 

kolay bir şekilde parçalara ulaşabilmesi için geliştirilen bir yöntemdir. Hat kenarındaki 

raflara yürümek ve istediği parçayı aramak gibi işlemler ortadan kaldırılmıştır. Böylece 

çevrim zamanı düşecek ve daha fazla araç üretme ihtimali belirecektir. 

 

 

Şekil 6.11 : Şase Üzerindeki Kit Kutusu 

Kit kutularından oluşan “dolly” arabası da Şekil 6.12’deki gibidir. Üzeri tozu önlemek için 

bir branda ile örtülmüştür. Ambardan hat kenarına diğer “dolly”lere eklenerek 

getirilebilmesi için üzerinde kancalar yer almaktadır. 
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Şekil 6.12 : Kit Kutularına Ait Dolly 

Malzemeler yüksek hacimli ağır yük ranzalarından alınarak kayar raflar üzerinde 

depolanacaktır. Bunun için de bu raflara giren malzemelerin envanteri hazırlandıktan 

sonra nasıl bir plastik kutu ile hareket görmesi gerektiği ve ne ölçülerde ve ne adette 

kayar raf modüllerine ihtiyaç duyulacağı hesaplanmıştır. Malzemeler ile ilgili çalışmalar 

yapıldıktan sonra ihtiyaçlar dahilinde 4 farklı kutu seçeneği üzerinde durulmuştur. Tablo 

6.1’de bu seçenekler görülebilmektedir. 

Tablo 6.1 : Plastik Kutu Ölçüleri 

Kutu Tipi Ebat (cm) 

A tipi 20x30x12 

B tipi 30x40x12 

C tipi  30x40x23 

D tipi 40x60x23 

Her bir malzemenin hangi kutu ile hareket göreceği belli olduktan sonra kutu ihtiyacı ile 

ilgili siparişler verilmiştir. Yeşil renkteki kutular “ithal malzemeleri”, sarı kutular “sub-

assembly” malzemeleri ve gri kutular da “yerli malzemeleri” temsil edecek şekilde 

kutular da renk açısından gruplandırılmıştır. Kayar raf bölgesine gelen kişi ilk bakışta 
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hangi tip malzeme ile karşı karşıya kaldığını bu sayede anlayabilmektedir. Şekil 

6.13’deki fotoğrafta gri, yeşil ve sarı kutular görülebilmektedir. Kit hazırlamadan sorumlu 

çalışan ise mobil el terminali yardımıyla ihtiyaç duyduğu parçaların adres ve miktar 

bilgilerine ulaşarak parçalardan ihtiyaç adedince toplamaktadır. 

 

Şekil 6.13 : Mobil El Terminali ile Kit Malzemelerini Hazırlama 

Bunun sonrasında kutu ebatlarından yola çıkarak toplam ihtiyaç duyulan “kayar raf” 

modülü sayısı hesaplanmıştır. Yukarıdaki fotoğrafta örneği gösterilen “kayar raf”ların 

standartları oluşturulurken ihtiyaçlar göz önüne alınmış ve bu ihtiyaçlara göre 

uyarlamalar yapılmıştır. Standart olarak otomotiv sektöründe kullanılan raf ölçüleri 

dikkate alınmış fakat firmanın kendi lojistik koşulları göz önüne alınarak bazı 

düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin 1500-1800 mm arası değişen kayar raf derinliği 

“2400 mm”ye genişletilmiştir. Bunun amacı buranın nihai depo olması gerektiği ve raf 

derinliğinden yararlanarak daha fazla kutu sığdırmaya imkan sağlamasının istenmesidir. 

Sanal yerleştirme ile her malzemenin konacağı yer ve kapladığı hacim hesaplanmış ve 

ihtiyaç duyulan adette kayar rafın tedariği sağlanmıştır. 

Kayar raflar için ambar içinde hatta ve tesellüm bölgelerine aynı zamanda da ithal 

malzemelerin depolandığı bölgeye en  yakın mesafede olan bölge seçilmiştir. Öncelikle 

birden çok “layout” çizilmiş, tüm malzeme hareketleri açısından en verimli olan yöntem 

tercih edilmiştir.  Bu bölgedeki eski tip ağır yük ranzaları sökülmüş ve malzemeler geçici 

lokasyonlara aktarılmıştır.  



 63 

Kutu ve kayar raf siparişleri teslim alındıktan sonra  hat kenarındaki stoklar kademe 

kademe kayar raf bölgesine, belirlenen kutulara konarak taşınmaya başlanmıştır. Tüm 

malzemeler adreslenmiş ve etiketlenmiştir. “Kit box” içine giren malzemelerle ilgili model 

ve istasyon bazlı listeler oluşturulmuştur. Bu listeler ERP sistemi üzerindelen de 

görüntülenebilir ve kontrol edilebilir hale getirilmiştir. El terminalleri yardımıyla parçalar 

sırayla online listeler yardımıyla okutularak toplanmaktadır.  İşlem bittiğinde 

malzemelerle ilgili bir çıktı otomatik olarak kit hazırlama bölgesindeki yazıcıya gönderilir. 

Elde edilen çıktı üzerinde kit içine koyulamayan malzemeler işaretli durumdadır. Bu liste 

“kit box” içine konulur. Böylece eksik bir parça mevcutsa montaj elemanı da bundan 

haberdar olacaktır ve sistemde eksik parçalarla ilgili raporlamalar ve acil bilgilendirmeler 

bu sayede gerçekleşecektir. ERP üzerinden yapılması düşünülen diğer iyileştirmeler ve 

değişen ambar düzeni ile ilgili ihtiyaç duyulan yeni yapı hakkında biraz söz etmek 

gerekirse ; 

• En önemli konu malzeme hareketlerinin yönetilebilmesidir. Ambar çalışanlarına 

hangi “kit box”ları ne miktarda hazırlamaları gerektiği, hangi malzemelerin 

sıralanması ve hangi malzemelerin yarı-mamul haline getirilmesi gerektiği ile ilgili 

bilgiler aksamadan iletilmelidir. 

• Bu sebeple ambar içinde hareket gören tüm dollyler sistem üzerinde tanımlanacak 

ve etiketlenecektir. Her dolly’nin kullanım amacı, üzerinde taşıyacağı malzeme tipi 

ve miktarı kesin standartlar ile sisteme tanıtılacaktır. 

• Herhangi bir çalışma anında sistemdeki stok takibi de değişmelidir. Önceden hangi 

adreste ne kadar malzeme olduğu bilgisi yetmekteyken şimdiki şartlarda bu bilgi 

yetersiz kalmaktadır. Malzeme hangi tip dolly’nin içindedir? Hangi şase numaralı 

araçlara aittir? Nerede stoklanmaktadır? Ne zaman hat kenarına teslim edilmesi 

gerekmektedir? Hangi işlem hangi iş sırasına göre yapılmalıdır, gibi sorulara cevap 

verecek yeni bir sistem tasarımı üzerinde çalışılmaktadır. 

• Bu sayede ERP üzerindeki imalat programını veri olarak kabul eden sistem günlük 

iş planlarını oluşturabilecek ve hangi dolly’ye hangi tip malzemenin yüklenmesi 

gerektiği ile ilgili iş emirlerini ambar çalışanına gönderecektir. Eldeki hazır yani 

hatta ikmal edilebilecek dolly üzerindeki stok miktarı bilinecek ve dolly’ye  

yüklendiği anda kayar raftaki stok miktarından düşerek dolly stoğu olarak sistemde 

takip edilecektir. 
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• İmalat tarafından malzemeler kullanıldıktan sonra dolly etiketi okutularak 

malzemeler dolly stoğundan düşerek araç üzerine montaj yapıldığı bilgisi ile 

sistemde anlık olarak takip edilebilecektir. 

2. Alt-montaj parçaları (sub-assembly) : Bu malzemeler de montaj hattında şaseye 

takılmadan önce toplama istasyonlarında birleştirilerek alt-montajlı hale getirilen 

malzeme gruplarından oluşmaktadır. Çevrim zamanlarını iyileştirmek için bir çok 

malzeme bu şekilde önceden hazırlık yapılarak montaj öncesi toplanmaktadır. Her 

istasyon ve model için bu gruba giren komple parçalar ve ilgili detay parçalarla ilgili 

tespitler yapılmıştır. Gerekli listeler oluşturulmuştur. Daha sonra bu yarı-mamullerle 

ilgili kit içine girip giremeyeceği ile ilgili yorumlar getirilmiştir. Uygun bulunanlar kit 

içine koyulmuştur. Diğerleri için ise uygun taşıma arabaları (dolly) tasarlanmıştır. Kit 

hazırlama bölgesi ile “sub-assembly” toplama bölgeleri birbirinden ayrıldığı için, kit 

içine giren yarı-mamuller için kit alanında stok alanları tahsis edilmiştir. Toplanmış 

malzemeler bu gözlere nakledilerek kit hazırlama esnasında kutu içine koyulması 

sağlanmıştır. Diğerleri ise kendilerine ait “dolly”lere dizilerek, hat kenarındaki 

bölgesine ikmal edilmiştir. Şekil 6.14’de örnek bir “sub-assembly” “dolly” si 

görülmektedir. 

 

Şekil 6.14 : “Sub-Assembly” Parçalar İçin Örnek Bir Dolly 
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3. Sıralı parçalar (Sequence parts) : Kit içine girmesi mümkün olmayan (hacim ve 

ağırlık kısıtları sebebiyle) ve ön hazırlık yapılmayan parçalar bu grup içine 

alınmıştır. Her biri için model ve istasyon bazında listeler oluşturulmuştur. Yine her 

biri için özel dolly’ler tasarlanmıştır. Bu “dolly”lerin her modele ait parçaların 

sıralanması için genelleştirilmesi gerekmektedir. Farklı ebatlardaki malzemeleri 

üretim sırasına göre ard arda sıralamak için tüm çeşitleri kapsayacak aşağıdaki 

örnektekine benzer “dolly”ler tasarlanmıştır. Buradaki asıl amaç hat kenarındaki 

montaj işçisinin sıradaki malzemeyi almak için bir tercih yapma, seçme ya da karar 

verme durumunda kalmamasıdır. Şekil 6.15’de örnek bir fotoğraf görülmektedir. 

 

Şekil 6.15 : Sıralı Parçalar İçin Örnek Bir Dolly 

Tüm malzemeler için uygun dollyler tasarlanmıştır. Bunun için lojistik, üretim ve 

mühendislik birimlerinden meydana gelen bir ekip kurulmuştur. Hattaki izlenebilirliği 

arttırmaya dönük olarak dolly üzerindeki malzeme stoğu ve dolly büyüklüğü optimum 

düzeyde tutulmaya çalışılmıştır. Her dolly üzerine hangi modele ait malzemenin hangi 

miktarda koyulması gerektiği standart olarak belirlenmiş ve listeler ile tüm ambar 

çalışanlarına iletilmiştir. Ayrıca karışıklığı önlemek için dolly üzerine çekilen bir resim 

monte edilerek hangi parçanın sıralanması gerektiği görsel olarak kolay anlaşılır hale 

gelmiştir. Her “dolly”ye ve içeriğindeki malzemeye ait ambar içinde bir bölge 

oluşturulmuştur. Layout üzerinde belirtilen şekliyle sistemin yürümesi için de ambar 

içinde her dolly’nin ve içindeki malzeme stoğunun olduğu bölge özel olarak boyanmış 

ve ayrılmıştır. Model ve malzeme isimleri yerlere boya ile yazılarak uygulamanın 

devamlılığı sağlanmıştır. Şekil 6.16’da örnek bir fotoğraf görülmektedir. 
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Şekil 6.16 : Görsel Kontrol için Bir Örnek 

“Dolly” üzerine malzemeler dizilirken, üretim hattındaki model sıralaması baz 

alınmaktadır. Sıra numaraları “dolly”ler üzerine yapıştırıldığından, bu numaralar ile bir 

sonraki kullanılacak parçanın takibi hat çalışanı tarafından yapılabilmektedir. Montaj 

sırasında düşünmek eylemi devre dışı bırakılmıştır. Bu sebeple lojistik tarafında bu 

sıralamayla ilgili düşüncelerini eyleme dönüştüren çalışanlar bulunmaktadır. Lojistik 

montaj hatlarına ne kadar iyi servis yaparsa verimlilik o kadar artacak “takt time” da o 

oranda düşecektir. 

Bununla ilgili örnek bir uygulama da fren boruları ile ilgilidir. Fren boruları yüksek 

güvenlik seviyesindeki malzemelerdir. Tozlanma riskine karşı koruma gereklidir. Ayrıca 

“dolly” üzerinde dizilim yapılması en zor olan parçalardan biridir. Parçalar kolaylıkla 

birbiri ile karışabilmekte ve içlerinden birini almak isterken onu diğerlerinden ayırmak 

için uzun zaman harcamak gerekebilmektedir. 

Şekil olarak birbirinden oldukça farklı ve dizilimi zor olan boruların aynı “dolly” ile 

ikmalini sağlamak için aşağıdaki resimde görülen özel taşıma arabası tasarlanmıştır. 

Ayrıca üzeri tozlanmayı önlemek için bir branda ile örtülmüştür. Şekil 6.17’de örnek bir 

fotoğraf görülmektedir. 
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Şekil 6.17 : Fren Boruları için Özel Bir Tasarım 

İşler yapılırken temel prensip, “her malzeme ile ilgili işlem malzemenin bulunduğu yerde 

yapılmalıdır, fazladan bir taşıma olmayacak şekilde bir sistem tasarımı oluşturulmalıdır” 

şeklindedir. Ayrıca malzeme besleme bölgeleri ile malzeme hazırlık bölgeleri 

birbirlerinden ayrılmalıdır. Malzeme hazırlanan alanlara kesinlikle iş makinesi 

girmemelidir. Kit bölgesine kayar rafların kurulması da aynı mantık ile gerçekleşmiştir. 

Kit malzemelerinin hazırlık bölgeleri iç bölgeden kutu beslemeleri ise dış bölgeden 

gerçekleşmektedir. Boşalan kutu malzeme toplayan ambar çalışanı tarafından en üst 

bölgeden arka bölgeye doğru itilmekte ve dolu kutuları alt raflardan besleyen arka 

taraftaki ambar çalışanı da aynı şekilde boş kutuları en üst raftan toplamaktadır. Her 

kutu üzerinde içine hangi malzemenin koyulması gerektiği ile ilgili bilgi bir etiket ile 

belirtilmiştir. O kutunun hangi adreste saklanması gerektiği ile ilgili bilgi de yine o 

etikette yer almaktadır. 

4. Bağlantı elemanları (Fixing parts) : Civata, somun, rondela, pul gibi bağlantı 

elemanı statüsünde işlem gören bu tip malzemelerin yönetimi için özel dolly’ler 

tasarlanmıştır. Seperatör ile ayrılmış özel plastik kutular temin edildi ve her montaj 

elemanına bir adet tahsis edilmek üzere Japonya’da “chaku-chaku dolly” adı verilen 

arabalar dizayn edilmiştir. İlgili istasyondaki çalışanın kullandığı tüm bağlantı 

elemanları lotlar halinde hazırlanarak hat kenarındaki “chaku-chaku dolly” üzerine 

yerleştirilmiştir. Eski sistemde montaj elemanı bağlantı elemanlarını hazırlamak için 



 68 

hat kenarındaki raflara gidiyor ve uygun miktardaki malzemeleri toplayarak tekrar 

şase başına gelerek parçaları monte ediyordu. Zaman kayıplarını önleyerek verimli 

çalışmayı sağlamak adına bağlantı elemanlarına hiç yürümeden hemen yanı 

başında olmasını sağlayacak bu düzen bu özel dollyler ile oluşturulmuştur. Ayrıca 

daha önceden şase üzerine konulan anahtar ve sıkma tertipatları aynı şekilde bu 

“dolly”ler üzerine konularak işçinin verimli çalışmasını sağlayacak bir yapı 

oluşturulmuştur. Şekil 6.18’de örnek bir fotoğraf görülmektedir. 

 

Şekil 6.18 : “Chaku-chaku Dolly” 

Montaj işçisinin ihtiyaç duyduğu tüm parça ve ekipman “chaku-chaku dolly” üzerinde yer 

almaktadır. Yukarıda bir örneği gösterilen “dolly” her işçinin ihtiyacı ayrı ayrı belirlenerek 

özel olarak tasarımlanmıştır. Her işçinin kullandığı sıkma aparatları, torklama 

tabancaları, kullandığı civata ve somun gibi bağlantı elemanları farklıdır. Dolayısıyla her 

işçi için “dolly”ler özelleştirilmiştir. Aşağıda detay resmi verilen bu “dolly” aslında yoğun 

bir çalışmanın ürünüdür. Öyle ki seperatörlü kutuların özel olarak siparişi verilmiştir. Her 

işçiye ait plastik kutu istasyon bazında etiketlenmiştir. Ambarda hazırlığı yapılarak 

malzemeler ile doldurulan kutular hatta boşalan kutular ile değiştirilmektedir. Aşağıdaki 

fotoğrafta görüldüğü üzere kutu içindeki her bir bölüme gelecek malzeme bir etiket 

yardımıyla belirlenmiştir. Etiket üzerinde parça adı ve numarası yer almaktadır. Ayrıca 

karışıklığı önlemek için her bir göz içine yerleştirilen bağlantı elemanlarından bir adedi 

ilgili bölüme monte edilmiştir. Birbirine çok benzeyen ve yanlış kullanıma açık bağlantı 

elemanlarıyla ilgili yapılan bu geliştirme sayesinde hatalı parça sevkiyatı ve kullanımı da 

önlenmiş olmaktadır. Unutulmamalıdır ki bağlantı elemanları basit gibi görünse de bir 

araç için hayati önem taşıyan ve hata durumunda maliyetleri inanılmaz boyutlara 
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ulaştırabilecek yüksek dikkat gösterilmesi gereken parçalardır. Özellikle bir montaj hattı 

için civata ve somunun ne kadar önemli olduğu da ortadadır. 

Parçalar aşağıda görülen kutuda yer alan ilgili göze ikmal edilmektedir. Karışıklığın 

önlenmesi için birer örneğin ilgili bölmeye iliştirilmesi bir “poka-yoke” uygulamasıdır. Bu 

hem malzemeleri hazırlayan lojistik çalışanının hem de montaj hattında görevli işçinin 

hata yapmasını önleyici bir uygulamadır. Şekil 6.19’da örnek bir fotoğraf görülmektedir. 

 

Şekil 6.19 : Örnek Bir Poka-Yoke Çalışması  

Tüm birimlerin elde ettiği ve edeceği kazanımlar için yapması gereken faaliyetlere genel 

olarak değindikten sonra burada öncelikle lojistik açıdan yürütülen çalışmaların 

değerlendirilmesi yapılacaktır. 

6.6.3. ”Kit Delivery” Sonrası Parça Sevk Şekli  

Kayar raf sistemlerinin kurulması ve malzemelerin istasyon bazında dizilimi ile başlayan 

bir süreçtir. Her parçanın göz kartında malzeme numarası malzeme adı ve hangi 

araçlarda kullanılacağı ile ilgili bilgiler yazılmıştır. Hangi modelle ilgili hangi istasyonun 

malzemesi toplanacaksa ambardaki ilgili kit toplama bölgesinden “checklist” yardımıyla 

kit kutusu içine gereken miktarlardaki uygun malzemelerin toplanmasına başlanmıştır. 

Daha sonra kit kutusu ilgili dolly üzerindeki yerine konulmuştur. Bu şekilde dizilimler 

gerçekleştikten sonra hatta dolu dolly götürülerek boş dolly’nin tekrar kit toplama 

bölgesine getirilmesi sağlanmıştır. Farklı istasyonlarda farklı zamanlarda değişken 

ihtiyaçlar oluşacaktır. Örneğin 4.istasyondaki radyatör ihtiyacının karşılanmasından 2 
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dakika sonra 7.istasyonun kit kutularının hatta ikmal edilmesi gerekebilir ve yakıt 

depolarına da 11.istasyonda tam o anda ihtiyaç duyuluyor olabilir. Bu sistemdeki en 

önemli nokta da burasıdır. Bu bir optimizasyon problemidir ve hattın en iyi şekilde 

dengelenmesi için uygun algortima geliştirilmelidir. OYA sisteminden de yararlanılarak 

dolly hareketlerinin tam otomatik hale getirilmesi hedeflenmektedir. 

6.7. Lojistik Rotalarının Oluşturulması ve Zaman Etüdü Çalışmaları 

Gün içerisinde malzeme depolama, taşıma, geri alma, yer değiştirme, hat kenarına 

teslim etme gibi bir çok faaliyet lojistik çalışanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Yeni 

düzende iş süreçlerindeki değişim ile birlikte sorumluluklar da değişim göstermektedir. 

CKD (Complete Knock Down) Japonya’dan lot bazında ithal edilen malzemeleri ifade 

etmektedir. Her lotta oniki araçlık malzeme bulunmaktadır. Ayrıca yerli tedarikçilerden 

temin edilen malzemeler için de ağır yük ranzalarından oluşan bir ambar yapısı 

bulunmaktadır. Eski durumdaki lojistik rotaları Şekil 6.20’de gösterildiği gibidir. 

 

 

Şekil 6.20 : Eski Durum Lojistik Rotaları 
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Şekilde görüldüğü üzere bir ambar çalışanı, hem malzemesini ambara çekiyor, hem hat 

kenarına götürüyor, malzemenin fazlasını tekrar ambara getiriyor ve bunun dışında 

ihtiyaç duyulduğu anda başka süreçlere de müdahil olarak ambardaki işlerin analiz 

edilmelerini güçleştiriyordu. Öncelikle yeni iş süreçlerini en iyi şekilde yönetebilmek için 

işlerin birbirinden ayrılması gerekiyordu. Depolama ve ikmal faaliyetleri birbirinden 

ayrıldı ayrıca dolly transferleri, malzeme sıralama ve kit hazırlama gibi yeni iş süreçleri 

için de ayrı sorumlular belirlenerek görevlendirildi. Lojistik rotalarının çizilmesindeki asıl 

amaç katma değeri olmayan iş dağılımını görebilmek ve elimine etmektir. İşleri gerektiği 

durumlarda birleştirmek ve gerektiğinde de birbirinden ayırmaktır. 

Sonuç olarak ortaya çıkan yeni düzene göre ana montaj hattı lojistik rotaları Şekil 

6.21’deki gibi oluşmuştur. 

 

Şekil 6.21 : Ana montaj Hattı Lojistik Rotaları 

Görüldüğü üzere işler temel olarak birbirinden ayrılmıştır. Yeni durum lojistik rotalarına 

göre her ambar çalışanı için aşağıda toplu halde görülen resim her eleman için ayrı ayrı 

çizilmiş ve incelenmiştir. Şekil 6.22’de tüm lojistik çalışanları ile tek tek yapılan 

çalışmalardan bir örnek yer almaktadır.  
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Şekil 6.22 : D İşçisinin Lojistik Rotası 

Lojistik çalışanı yukarıdaki rotalarla belirtilen dört farklı nitelikte iş yapmaktadır. Kit 

parçalarının içinde bulunduğu “dolly”ler ile birlikte tüm sıralı ve “sub-assembly” 

“dolly”lerin hatta ikmal edilmesi ve “boş dolly”lerin hattaki istasyonlardan toplanması ile 

birlikte kit ve sub-asm bölgelerine malzeme taşıyarak gerekli beslemeleri gerçekleştirir. 

Bu lojistik rotaları çalışanın gün içinde hangi yolları ne amaçla kullandığının tespit 

edilmesi ve katma değer sağlamayarak verimsizliğe sebep olan işlerin neler olduğunun 

belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bunun için fiilen her çalışan üç gün izlenmiş ve 

çalışmasına hiç müdahale edilmeyerek tüm lojistik hareketleri not edilmiştir. 

Buradaki en temel verimsizlik ambardan kit hazırlama bölgesine yapılan harekettir. “Kit 

delivery” öncesi kullanılan ağır yük ranzalarının geçici olarak stoklama amaçlı kullanımı 

devam etmektedir. Zira bununla ilgili bir ihtiyaç devam etmektedir. Ağır yük ranzalarının 

kaldırılması için birinci ve en önemli engel stok seviyesidir. Yalın üretim felsefesi “sıfır 

stok” ile çalışır. Bunun uygulanabilmesi için de elde tutulan stok miktarlarının 

düşürülmesi gerekmektedir. Malzemeler teslim alındığında ideal şartlarda direkt olarak 

FIFO’nun uygulandığı ve plastik kutular ile hareket sağlanan yeni ambar bölgesine sevk 

edilmesi gerekmektedir. Kayar raflar temel stok alanı olarak hizmet görmelidir. Yüksek 

stoklar bu kayar raflara sığmadığından malzemenin fazlası eski raflarda tutulmaktadır. 

Bu hem FIFO’yu gerçekleştirmek için bir engel hem de katma değeri olmayan bir iş 

yaptırdığı için verimsizlik kaynağıdır. Malzemeler teslim alındığında direkt olarak “kayar 
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raf” bölgesindeki adresinde depolanabilse, yukarıdaki şekilde gösterilen ambardan kit 

bölgesine yapılan hareket de elimine edilmiş olacaktır. 

Fazladan yapılan bu hareketin gerçekleşmesine bir diğer engel ise plastik kutular ile 

yapılması gereken fakat henüz tüm tedarikçiler tarafından uygulamaya alınamadığından 

karton kutular ya da diğer tür ambalajlar ile sevkedilen malzemelerdir. Bu elbette kısa 

bir süre içinde tüm tedarikçilerin kolaylıkla uygulayabileceği bir sevkiyat şeklidir. 

Yalnızca biraz daha zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Stok seviyelerinin düşürülmesi ise 

planlama ve satınalma birimleri tarafından gerçekleştirilecek detaylı ve uzun bir 

çalışmanın sonunda gerçekleşebilecek bir durumdur. Asgari sipariş miktarları, temin 

süreleri iyileştirilmelidir. Firmalar sevkiyatlarını daha düşük miktarlarda ve daha sık 

yapmaya zorlanmalıdır. 

Bundan sonra mevcut durumla ilgili zaman etüdü çalışmaları yürütülmüştür. Kişilerin 

günlük yaptığı işler etüd edilmiş ve bu işler parçalara bölünmüş her bir detay süre 

ölçülmüştür. Daha sonra da bir model kurulmuş bu model üzerinde istenen üretim 

adetleri için ne kadarlık bir işgücüne ihtiyaç duyulacağı izlenmiştir. Bu modeli kurarken; 

• Kit içindeki model bazlı malzeme sayısı 

• Sub-assembly olan malzeme sayısı 

• Sıralı malzeme sayısı 

• Bir dolly içindeki malzeme sayısı ve bu malzemelerin hangi modellerde kullanıldığı 

• Model bazlı yıllık üretim hedefleri 

• Ortalama birim süreler elde edilmiş ve işgücü ihtiyacı hesaplanmıştır. 

Bu analizler sonucunda iş gücü dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.  
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Şekil 6.23 : Zaman Etüdü Sonuçları 

Şekil 6.23’de de görüleceği gibi yapılan zaman etüdleri sonucunda “D” işçisinin günlük 

sekiz saatlik çalışmasının altı saati ambardan kit bölgesine yaptığı malzeme 

taşımalarından meydana gelmektedir. Bu işin ortadan kaldırılmasının verimliliği nasıl 

arttıracağı açıkca görülmektedir. 

Yapılan analizlerde “B” işçisinin tüm işinin depodan kayar raf bölgesine malzeme 

çekmek olduğu tespit edilmiştir. Günlük ortalama iş yükünün de ortalama olarak 7 saat 

civarında olduğu ortaya çıkmıştır. 1 adamsaatlik bir atıl kapasite bulunmaktadır. Ayrıca 

aşağıdaki şekilde de görülebileceği gibi stok seviyeleri ve tedarikçilerin plastik kutular ile 

sevkiyata tam olarak geçilmesiyle eski tipteki raflar tamamen ortadan kalkacak ve “B” 

işçisine ait işe de ihtiyaç kalmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat 
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Şekil 6.24 : B İşçisinin Lojistik Rotası 

Şekil 6.24’de görüldüğü üzere ambardan kayar raf bölgesine malzeme ikmali için 2 kişi 

görevlendirilmiştir. Bir önceki grafikte yalnızca “D” işçisinin çalışma rotaları incelenmiş 

ve zaman etüdü sonuçları irdelenmişti. Şimdi aynı iş için turuncu ile temsil edilen “B” 

işçisinin de görev aldığı genel grafik yardımıyla görülebilmektedir. Yukarıdaki şekil de 

“B” işçisine ait lojistik rotası ile ilgili bir çalışmadır. “D” işçisi için söylenenler “B” işçisi 

için de geçerlidir. Önümüzdeki dönemde malzemelerin istenilen şekilde yani plastik 

kutular içinde direkt olarak kayar raf bölgesine ikmal edilmesi sağlanırsa “B” ve “D” 

işçilerinin yaptıkları işler elimine edilebilecektir ya da hedeflendiği gibi sıralı 

malzemelerin “dolly” üzerinde imalat programına göre dizilmiş haliyle teslim alınması 

halinde o iş için görevlendirilmiş 1 kişinin işi de tedarikçi tarafından yerine getirilmiş 

olacaktır. Bunun dışında önümüzdeki kısa süre içerisinde OYA (Otomatik Yönlendirmeli 

Araçlar) adı verilen otomatik taşıma arabaları yardımıyla “dolly”ler insan gücünden 

bağımsız bir biçimde taşınabilecektir. “OYA”lerin devreye girmesiyle birlikte “dolly” 

transferleri için mevcut durumda ihtiyaç duyulan bir adamlık işgücü de ortadan kalkmış 

olacaktır.  
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Şekil 6.25 : I İşçisinin Lojistik Rotası 

Analizler sonucu ortaya çıkan verimsizliklere bir diğer örnek de Şekil 6.25’deki “I” 

işçisidir. Bu personelin görevi “sub-assembly” bölgesi ile “kit hazırlık” bölgeleri 

arasındaki malzeme trafiğini gerçekleştirmektir. “Kit” içine konacak “sub-assemly” 

malzemeler için boş sarı kutuları “sub-assembly” bölgesine götürüp, hazırlanan alt-

montajlı malzemeleri de tekrar “kit” bölgesine geri getirmektedir. Yüzün üzerinde 

malzeme grubu bu iki bölge arasında hareket görmektedir. Son yapılan çalışmalar ile 

bu bölgede de “kayar raf” sistemi devreye girecektir. Yerleşim planları çizilmiş ve kutu 

ve raf ihtiyaçları belirlenerek siparişler verilmiştir. Şekil 6.26’da görüleceği gibi kutuların 

fazladan bir adam ile taşınmasına gerek kalmayacak, malzemeler kayar raflar arasında 

hareket görecektir. Alt-montajlı malzemeyi üreten kişi, onu hemen karşısında bulunan 

kayar raf bölgesine kutu içine koyarak transfer edecektir. Böylece yoğun kutu trafiği çok 

büyük oranda azaltılmış olacaktır. 
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Şekil 6.26 : Zaman Etüdü Analiz 

6.8. Analiz Sonrası Yeni Yerleşim Planı 

Kayar rafların devreye alınması ile birlikte “kit delivery” sistemi uygulamaya 

başlanmıştır. Kısa bir zaman zarfına sıkışmış olan bu çalışma ile ilgili yoğun 

konsantrasyon sağlanmasına karşın projenin henüz başında olunması sebebiyle bazı 

öngörülemeyen problemler yaşanmıştır. Gözlenen bu problemlerin çözülmesi için bir 

yandan diğer hatlardaki “kit delivery” çalışması devam ederken diğer yandan ana 

montaj ile ilgili ikinci bir “iyileştirme” çalışması başlatılmıştır. Şekil 6.27’de ilk yerleşim 

planı tekrar gösterilmiştir. 

Saat 
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Şekil 6.27 : İyileştirme Öncesi Ana montaj Yerleşim Planı 

İlk uygulanan yerleşim planındaki en önemli problem “kit” ve “sub-assembly” 

bölgelerinin dar ve uzun koridorlara sıkışmış olmasıydı. Toplam 3 adet ara 1 adet de 

ana yol bulunmaktaydı. Örneğin birinci kit hazırlık bölgesine giren “kit hazırlama” 

elemanı çıkışa kadar 20 metre üzerinde yol yürümek durumunda kalıyordu. Bu sebeple 

ilk düşünülen kit bölgesini dikine kesen yeni bir yolun da plana eklenmesiydi. Bunun 

yapılabilmesi için koridor sayısını arttırmak ve koridor uzunluklarını ise azaltmak 

gerekiyordu. Bu da daha geniş bir alana yayılmak demek oluyordu. 

Ayrıca bir diğer problem de “sub-assembly” bölgesi alanında yaşanmaktaydı. Bu bölge 

dar bir alana sıkışmıştı. Daha fazla yere ihtiyaç duyuluyordu. Alt-montaj yapılan bu 

bölgede hareket ve çalışma güçlüğü yaşanmaktaydı. Yerli tedarikçilerden özel tasarım 

sepetler ile yığın halinde gelen büyük hacimli ve ağır malzemeler bu haliyle “sub-

assembly” bölgesine aktarılıyordu. Hantal bir yapı da bu sebepten oluşmuştu. Yakıt 

deposu, tampon sacı gibi malzemeler ancak forkliftler ile taşınabiliyordu. Yalnızca bir 

tane ana yol bulunan düzen içinde hem “kit dolly”lerinin hatta ikmali, hem de “sub-asm” 

ve “sıralı” parçaların hatta ikmali gerçekleşiyordu. Buna bir de forklift hareketleri 

eklendiğinde ortaya çıkan trafik içerisinde çalışmak verimsizliğe neden oluyordu.  

“Sub-assembly” bölgesi analiz edilirken iki ayrı sistemin içeride yürütüldüğü daha 

yakından görülmüş oldu. Bu bölgede iki ayrı işlem yapılmaktaydı. Birincisi alt-
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montajlanan ve “dolly” üzerinde sıralanarak hatta bu şekilde taşınan malzemelerdi. 

İkincisi ise alt-montajlı hale getirildikten sonra “kit” kutusuna girmek üzere “kit hazırlık” 

bölgesindeki ilgili bölgeye plastik kutular ile ikmal edilen malzemelerdi. Bunlar hacim ve 

ağırlık açısından kit kutusuna girmeye uygun özellikteydiler. Bu iki ayrı düzenin aynı 

bölgede hazırlanması işlerin yönetimi açısından sorunlara neden oluyordu. Yaşan 

kaosun önlenmesi için “sub-assembly” bölgesinin iki ayrı bölgeye ayrılması ve sağlı 

sollu olarak “kit hazırlık” bölgesinin iki kenarına yerleştirilmesi düşünülmüştür. 

Başka bir problem de sıralı malzemelerin hazırlandığı bölgenin ana montaj hattına olan 

uzaklığıydı. Lojistik rotalarından da anlaşılacağı gibi ana montaj hattının sağına ve 

soluna ulaşmak için katedilmesi gereken mesafe çok fazladır. Sıralama bölgesinin hatta 

daha yakın bir bölgeye taşınması bu sebeple hayati bir durum olarak ortaya çıkmıştır. 

Eğer ana montaj hattının sağ tarafındaki yolu kullanacak şekilde bir yerleşim sağlanırsa, 

“sub-assembly” bölgesinin önünde yaşanan trafik de önlenmiş olacaktır. Sıralı 

malzemeler hiç ara koridorlara uğramadan direkt olarak ana yol üzerinden hatta 

götürülecektir. Aslında “dolly” ile hareket  gören bölgenin de kendi içinde ikiye bölünerek 

hattın sol tarafına ikmal edilen malzemelerin yolun karşı tarafında hazırlanması 

sağlanabilirdi. Fakat bunun için o bölgede kısa vadede bir uygulama yapılacak uygun 

alan bulunamadığından bu düşünce şimdilik rafa kalkmıştır. 

Bütün bu analizlerin ışığında aşağıdaki Şekil 6.28’deki gibi bir yerleşim planı ortaya 

çıkarılmıştır. Görüldüğü gibi “sub-assembly” bölgesi iki ayrı alana bölünmüştür. Sağ 

tarafta “dolly” ile hareket gören ve direkt hatta giden malzemeler, sol tarafta ise “plastik 

kutular” ile hareket gören ve “kit hazırlık” bölgesine götürülen malzemeler 

yerleştirilmiştir. “Kit hazırlık” bölgesi tam orta bölgede yer almaktadır ve hatta paralel bir 

yol ile iki bölgeye ayrılmıştır.  
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Şekil 6.28 : İyileştirme Sonrası Ana montaj Yerleşim Planı 

6.9. OYA Rotaları ve Uyarlanması 

Genel olarak manyetik ya da optik düzeneklerle çalışan “OYA”lar yerde bulunan 

işaretçiyi takip ederek kendi üzerine takılmış ya da otomatik olarak kenetlenmiş dolly 

arabalarının istenen bölgeye istenen zamanda insan gücünden bağımsız olarak 

taşınmasını sağlayan düzeneklerdir. Bu düzenekler elektronik bir devre yardımıyla 

yerdeki işaretçiden gelen sinyalleri takip eder ve sürekli o hat üzerinde harekete ederek 

ilerler. Firma içinde geliştirilen bir “OYA” ile yapılan çeşitli denemeler sonucunda uygun 

“OYA” türü ve rotası da ortaya çıkartılmıştır. Buna göre tasarlanan “OYA” rotası ve 

karar adımları Şekil 6.29’daki gibi meydana gelmiştir. 
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Şekil 6.29 : OYA Rotası 

Firma için en uygun ve maliyeti düşük olan yöntemin ışığa duyarlı sensörler yardımıyla 

yere çizilen 10 cm genişliğindeki beyaz bir çizgiyi takip eden “OYA” olduğuna karar 

verilmiştir. Diğer bir yöntem olan manyetik bantların çok maliyetli olması ve işletme 

şartlarındaki zeminin düzgünlüğü sayesinde buna gerek kalmaması bu kararın 

alınmasındeki temel etkenlerdir. Hattın sağ ve sol tarafını beslemek ve daha sonra boş 

dollyleri almak üzere iki “OYA” için sipariş verilmiştir. “OYA”lar hattın sağ ve sol 

bölgelerine ayrı yollardan ulaşacaktır ve bir döngü ile tekrar başlangıç noktasına 

gelecektir. 

6.9.1. Yeni İş Makineleri 

Fabrika zemini beyaz epoksi ile kaplanacağı için yeni iş makinelerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Forklift ile hat kenarına malzeme götürme işlemi bu alanda tekerlek 

izinin meydana gelmesine sebep olacaktır. Ayrıca OYA ile dolly taşıması yapacak 

düzenek ile forkliftlerin aynı anda aynı yolları kullanmaları istenmemektedir. OYA 

devreye girene kadar “pallet truck” denilen çekiciler yardımıyla ikmaller 
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gerçekleştirilecektir. Ambar içinde malzemeler bir yerden bir yere “tow truck” denilen 

yükleme araçları ile taşınacaktır. Ağır yük ranzaları tamamen kayar raflara 

dönüşeceğinden değişen bu ambar düzeni sonucu yüksek yerlerden malzeme alma 

yeteneklerine sahip “reach-truck”lara da gerek duyulmayacaktır. Buradaki en büyük 

sorun firmanın şu anda elinde bulundurduğu yüksek miktardaki stoklardır. Bu stok 

miktarlarının ağır yük ranzalarının tamamen kaldırılmasını geciktirici bir etkiye sebep 

olma ihtimali hep vardır. Ayrıca yüksek stoklar sebebiyle büyük hacimli malzemelerin 

transfer sayısındaki artışı karşılayabilmek için ambar içinde forklift kullanımına devam 

edilecektir.  

6.10. Trim Hattı  “Kit Delivery” Uygulaması 

Ana montaj hattında uygulaması yapılan “kit delivery” modelinin aynısı “trim” hattına da 

uygulanmıştır. Trim hattında kamyonların şase üzerine binen kabinleri üretilmektedir. 

Ana montaj hattında yürütülen çalışmalardan kazanılan tecrübelerin trim hatındaki 

çalışmaya katkıları çok fazladır. Trim hattının ve mevcut ambar düzeninin gösterildiği 

yerleşim planı ve lojistik rotaları Şekil 6.30’daki gibidir. 

 

Şekil 6.30 : Eski Durum Trim Hattı Lojistik Rotaları 
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Eski yapı incelendiğinde iyileştirilmesi gereken birçok nokta göze çarpmaktadır. Bunları 

aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz; 

1. Şekil 6.31’de görüldüğü üzere hat kenarında yoğun bir malzeme stoğu 

bulunmaktadır. Trim hattında kullanılan malzemeler çok büyük oranda Japonya’dan 

ithal edilmektedir. Yerli parça sayısı oldukça azdır. İthal malzemeler 12’lik lotlar 

halinde sevk edilmektedir. Trim hattının karakteristiği gereği ağırlıklı olarak hafif 

fakat yüksek hacimli plastik parçalar kullanılmaktadır. Dolayısıyla lot bazında 

üretimin planlanamamasından kaynaklanan stok fazlası hat kenarında 

yığılmaktadır. Öyle ki karton kutulardan hat görülemez hale gelmektedir. 

İzlenebilirlik çok azdır. 

 

Şekil 6.31 : Trim Hat Kenarının Eski Durumu 

2. “Sub-assembly” bölgesi hattın başında ve hattan ayrı bir şekilde konumlanmıştır. 

Ana montaj hattında böyle bir yapı olmadığından orada yapılan çalışma sırasında 

toplama istasyonlarının ayrıştırılması için çokca zaman harcanmıştı. Trim hattının 

böyle bir avantajı bulunmaktadır. Yine de hattın başında oluşturulan bu alan “sub-



 84 

assembly” ürünlerin takıldığı istasyona uzaklığı sebebiyle iyileştirilmelidir. Taşıma 

mesafeleri azaltılmalıdır. 

3. İthal malzemeler 12’lik partiler halinde geldiğinden daha önce yapılmış olan 

“dolly”ler iyileştirilmelidir. “Dolly”ler mümkünse onikişerli malzeme dizilecek şekilde 

tasarlanmalıdır. 

4. “İlk giren ilk çıkar” felsefesinin uygulanması için ana montajda olduğu gibi “kayar 

raf” yapısının oluşturulması gerekmektedir. Malzemeler plastik kutu ya da dolly 

üzerinde hareket görecektir.  

5. Kit malzemeleri sub-assembly bölgesinden ayrı bir yerde araç başı hazırlanarak 

hatta ikmal edilmesi gerekmektedir. Bu çalışanın iş dışı zamanlarını elimine etmek 

için gereklidir. 

6.10.1. Kamyon Trim Hattı “Kit Delivery” Projesi Uygulama Adımları 

Malzemeler aşağıdaki şekilde gruplanmışlardır; 

• “Sub-assembly” bölgesine kutu ile ikmal edilecekler 

• “Sub-assembly” bölgesine dolly ile ikmal edilecekler 

• “Kit toplama” bölgesine kutu ile ikmal edilecekler 

• Dolly ile direkt hatta ikmal edilecekler 

• “Chaku-chaku dolly” ile ikmal edilecekler (Bağlantı elemanları) 

Sub-assembly olarak tanımlanan bölgeler de aşağıdaki şekilde adlandırılmıştır. 

• KTKHK  : Havalandırma kapağı toplama istasyonu 

• KTKFR  : Fren grubu toplama istasyonu 

• KTKTS  : Torpido sacı toplama istasyonu 

• KTKTP  : Torpido plastiği toplama istasyonu 

• KTKAY  : Ayna toplama istasyonu 

• KTKKC  : Kapı camı toplama istasyonu 

• KTKAC : Arka cam toplama istasyonu 
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6.10.2. Dolly Tasarımı 

Birincil amaç birbiriyle ilişkili malzemeleri bir arada ikmal edecek şekilde dolly tasarımı 

yapmak ve dolayısıyla mümkün olduğunca dolly sayısını azaltmaktır. Dolly tasarımı ile 

ilgili oluşturulmuş “tasarım ekibi”ne yapılması istenen dollyler ile ilgili bir liste 

sunulmuştur. Hangi malzemelerin bir arada ikmal edileceği, hassas malzemelerin 

deformasyonuna karşı nasıl tedbirlerin alınması gerektiği ile ilgili çalışmalar birlikte 

yürütülmüştür. Eğer parçalar model değişimleri ile birlikte farklılık gösteriyorsa, örneğin, 

boyları kısalıyor ya da uzuyorsa, tasarlanan dolly’lerin de her iki modele ait parçanın da 

üzerine rahatlıkla dizilebileceği şekilde uyarlanması gerekmektedir. Bu sayede aynı 

dolly üzerinde üretim planına uygun olarak sıralanan malzemeler ikmal edilebilir. 

“Tasarım ekibi”ne yapacağı dollylerle ilgili örnek parçalar verilmiştir. Birinci istasyondan 

başlayarak sırayla her bir dolly için ayrı ayrı çalışılmıştır. Uygunluğu konusunda fikir 

birliğine varılan dollyler çoğaltılmıştır. Direkt hatta verilen malzemelerden en az iki tane 

ve önce sub-assembly bölgesine daha sonra hatta giden dollylerden de en az üç adet 

olacak şekilde planlama yapılmıştır. Yapılan planlama sonucunda  42 çeşit “dolly”den 

toplam 120 adetlik bir ihtiyaç ortaya çıkmıştır. 

6.10.3. Plastik Kutu ve Kayar Raf İhtiyacı 

Kutu ile hareket görecek malzemeler için de detaylı bir çalışma yapılmıştır. Zira bunlar 

için gerekli kayar raf modülü sayısı belirlenmeli ve siparişi verilmelidir. Siparişin temin 

süresi en erken üç haftadır. İhtiyacın belirlenmesine yönelik aşağıdaki çalışmalar 

yapılmıştır. 

• Her malzeme tek tek incelenmiştir. Malzemenin boyutlarına en uygun kutu 

seçilmiştir. Büyük kutular tercih edilirse bu kayar raf modülüne yönelik ihtiyacı 

arttıracak ve daha fazla alana yerleşmeye sebep olacaktır. Küçük kutular da kutu 

içindeki malzeme sayısını azaltacak ve kutu taşıma sayısını arttıracaktır. Bu yüzden 

bu iki kısıt göz önüne alınmış ve optimum kutu büyüklüğü belirlenmiştir. 

• Malzemeler kutu bazında sanal olarak kayar raflara yerleştirilmiştir. Sanal yerleşim 

ile ilgili plan raf imalatçısı firmaya gönderilmiş ve bu yerleşime uygun ayıraçlar kayar 

raflar üzerine yerleştirilmiştir. 
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6.10.4. Yerleşim Planının Çizilmesi 

Elde edilen bu veriler ışığında tüm beklentilere cevap verecek bir yerleşim planının 

ortaya çıkarılması için çalışmalar yapılmıştır. Yerleşim planı ne kadar iyi hazırlanırsa, 

fiili durumda yaşanan sıkıntılar o oranda azalacaktır. Bu sebeple her detay çok iyi 

düşünülmeli ve hepsi için yeni çözümler üretilmelidir. Yerleşim planı oluşturulurken 

aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır; 

1. “Sub-assembly” bölgesi için belirlenmiş istasyonlara kaç modül raf, dolly, tezgah, 

fikstür vs. yerleşecektir? Bunların ölçüleri nedir ve ne kadarlık bir alan kaplarlar? 

Rahat çalışmanın sağlanabilmesi için hangi şekilde yerleşmelidirler? 

2. “Kit toplama” bölgesinde hangi istasyonlar bir arada bulunacaktır? Hatta en yakın 

yerleşim nasıl sağlanmalıdır? 

3. Yürüme ve taşıma zamanlarının azaltılması için hat ile arka plandaki hazırlık 

istasyonları ve ambar nasıl yerleşmelidir? 

4. Malzeme taşıma yolları nasıl düzenlenmeldir? Malzeme besleme ve malzeme 

toplama yönleri nasıl düzenlenmelidir? 

Bu soruların cevapları aranmış ve birçok denemeden sonra aşağıdaki şekilde bir 

yerleşim planı oluşturulmuştur. 

Şekil 6.32’de görüldüğü gibi hatta paralel bir bölgeye yerleşilmiştir. Malzemelerin 

araçların takıldığı istasyonlara yakın bölgelerde konumlandırılması önemlidir. Bu taşıma 

zamanlarını en aza indirgemiştir. Lojistik rotaları kıyaslandığında ne kadar büyük bir 

iyileştirmenin gerçekleştiği görülmektedir. 
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Şekil 6.32 : “Kit Delivery” Sonrası Trim Hattı Yerleşim Planı 

6.10.5. Fiili Yerleşim ve Diğer Çalışmalar 

6.10.5.1. “Sub-Assembly” Bölgesi 

Şekil 6.33’de görüldüğü üzere “sub-assembly” bölgesinde kayar raf yerleşim düzeni 

uygulanmaktadır. Ayrıca yeni bölge hatta paralel şekilde ilgili alt-montajlı parçaların 

takıldığı istasyona en yakın olan bölgeye yerleştirilmiştir. Böylece taşıma süreleri 

azaltılmıştır. Şekil 6.34’de ise örnek bir “kit toplama” işlemi bulunmaktadır. 
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Şekil 6.33: Trim Hattı “Sub-assembly” Bölgesi 

6.10.5.2. Kit Hazırlık Bölgesi 

 

Şekil 6.34: Trim Hattı Kit Hazırlık 
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6.10.5.3. Etiket Standartlarının Oluşturulması 

Etiket üzerinde hangi bilgilerin bulunması gerektiği ile ilgili de bir çalışma yapılmıştır. 

Gereksiz hiç bir ibare etiket üzerinde yer almamalıdır. Kanban yönetimi açısından hedef  

ve kaynak depolar etiket üzerinde yer almalıdır. Ayrıca malzeme toplama esnasında 

kolaylık sağlaması açısından lokasyon numaraları da olabildiğince büyük yazılmalı ilk 

bakışta kolaylıkla okunabilir düzeyde olmalıdır. 

Bütün bunlar düşünülerek üç farklı etiket tipi tanımlanmıştır; 

• Raf etiketi : Üzerinde büyük bir şekilde lokasyon numarası yazılmıştır. Rafın hem 

ön hem arka yüzüne her malzeme için birer adet yerleştirilir. 

• Göz etiketi :  Üzerinde parça adı ve numarası, lokasyon numarası bulunmaktadır. 

Rafın arka ve ön yüzüne her malzeme için birer adet yerleştirilir. 

• Kutu etiketi : Malzeme adı ve numarası ile lokasyon numarası üzerinde bulunur. 

Kutuların ön ve arka yüzeylerine yapıştırılır. 

6.10.5.4. Raf Yerleşimi ve Etiketleme İşlemleri 

Ortaya çıkan yerleşim planına göre öncelikle raflar yerleştirilmiştir. Daha sonra raflara 

lokasyon numaraları verilmiş ve ERP sistemine bu yeni lokasyonlar tanıtılmıştır. Her 

malzemenin taşınacağı plastik kutular ve raflar etiketlendirilmiştir. Böylece boş kanban 

kutusunu alan lojistik çalışanı hangi malzemeyi nerden alıp hangi bölgeye ikmal 

edeceğini bilmektedir. Her boş kanban kutusu bir iş emri gibidir. 

Aynı şekilde “kit toplama”  işlemini yapan lojistik çalışanı da mobil el terminalleri ile 

çalışırken sadece adres bilgisi ile yönlendirilmektedir. O adrese gitmesi ve ihtiyaç 

miktarı kadar kit kutusu içine malzemeyi koyması hedeflenmektedir. Malzemeyi aramak, 

seçmek ve düşünmek gibi aktivitelerden bağımsız bir biçimde işini basit bir şekilde 

yapması amaçlanmıştır. Bu sebeple etiket bilgileri de yüksek önem taşımaktadır. 

Rafların ve etiketlerin yerleşmesinin ardından malzemelerin hat kenarından kayar raf 

bölgesine taşınması başlamıştır. Her gün bir istasyon taşınacak şekilde planlanarak iki 

hafta içerisinde taşınmanın tamamı gerçekleşmiştir. 
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6.10.6. Görsel Kontrolün Arttırılması ile İlgili Yapılanlar 

Yalın üretim modelinde en önemli noktalardan bir tanesi bir bakışta kolaylıkla ayırt 

edilecek şekilde malzemelerin, işlerin ya da süreçlerin sınıflandırılmasıdır. Bu yönde 

renklerin kullanımı ile çok büyük faydalar sağlanmıştır. Plastik kutular amaçlarına göre 

renklere ayrılmıştır. İthal malzemeler için yeşil renk, yerli malzemeler için gri renk ve 

sub-assembly malzemeler için sarı renkli kutular seçilmiştir. 

Şekil 6.35’de örneği gösterilen hat içinde oluşturulan kalite kontrol amaçlı “in-line 

inspection” bölgeleri turuncu renge boyanmıştır. Bunun dışında “kalite kontrol” ile ilgili 

kontrol masaları ya da diğer kalite kontrol alanları da turuncu renk ile boyanmıştır. 

 

Şekil 6.35 : “In-Line Inspection” Bölgesi 

Malzeme adları ve minimum ve maksimum stok miktarları zemin üzerine yazılmıştır. 

Malzemenin hangi modele ait olduğu bilgisi de ayrıca zemin üzerine yazılmıştır. Bunun 

dışında hat kenarında ya da ambar içinde dolly stok bölgelerinde yer alan dollyler ile 

ilgili tanımlamalar da aynı şekilde zemine yazılarak belirtilmiştir. O sırada hat 

kenarından geçen herkes orada hangi malzemenin olması gerektiğini bilir hale gelmiştir. 

Görsel uyarılar bu sebeple önemlidir. Yalın üretim prensiplerine göre “her şey olması 

gereken yerde” olmalıdır ve bunu herkes kolayca bilebilmelidir. 
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Bağlantı elemanları için de başka bir kontrol sistemi geliştirilmiştir. “Chaku-chaku 

dolly”ler üzerine yerleştirmek için üzerinde ayıraçlar bulunan seperatörlü plastik 

kutulardan siparişler verilmiştir. Daha sonra da her bağlantı elemanından bir adet 

örneği, olması gereken göz üzerine sabitleyerek ve ayrıca malzeme numarasının ve 

adının bulunduğu bir etiketi de üzerine yapıştırarak hata yapmanın önlenmesi 

amaçlanmıştır. Zira bağlantı elemanları birbirlerine çok benzediği için doğru civata ya 

da somunun hatta ikmal edilmiş olması çok hayatidir. Bağlantı elemanlarına yalın üretim 

sisteminde çok önem verilmektedir. Onlar olmadan çok değerli ve işlevsel araç parçaları 

birbirine tutturulamaz ve en küçük bir torklama hatası bile şirkete firma imajı açısından 

çok yüksek bedeller ödetebilir. 

6.10.7. “Kit Delivery” Sisteminin Yönetimi  

Ana montaj ve trim hatlarında uygulamaya geçen “kit delivery” sistemi için en önemli 

olan şey elbette yeni sistemin yönetilebilir hale getirilmesidir. Buna göre sistem her bir 

çalışma bölgesine farklı iş emirleri göndermelidir. “Kit hazırlama”, “sub-assembly”, “dolly 

üzerine malzeme sıralama” ve “dolly ikmal”. Bu sistem üzerinde çalışmalar devam 

etmektedir. Bu sayede ERP üzerinden malzeme ve dolly hareketleri takip edilecektir. 

Yeni sistem aşağıda belirtilen sistematik ile yönetilecektir; 

• Lojistik alan içinde hareket gören her dolly sistem üzerinde tanımlanacaktır. 

• Her dolly’nin hangi modele ait hangi malzemelerden kaç adedini üzerinde 

bulundurması gerektiği sisteme girilecektir. 

• Üretim planlama tarafından sisteme girilen üretim programına istinaden ilgili 

ekranlara iş emirleri gönderilecektir. 

• Malzemeleri hazırlayan lojistik çalışanı iş emrine uygun bir biçimde malzemeleri 

sıraladıktan sonra dolly üzerindeki barkod numarasını mobil el terminali ile okutarak 

dolly’nin hangi malzeme ile dolu olduğunu sisteme girmiş olacaktır. 

• Bu aşamadan itibaren her dolly bir stok alanı olarak işlem görecektir. 

• Üzerinde hangi malzemelerin mevcut olduğu bilindiğine göre dolly’nin ne zaman 

boşalacağı ve günün hangi saatinde boş dolly’nin dolusu ile değiştirilmesi gerektiği 

ve daha da geri gelirsek dolu dolly’nin değişim için hazır olması için hangi saate 

kadar üzerine malzeme dizilmesi gerektiği, bu eğer “sub-assembly” bir malzemeyse 

hazırlıkların ne kadar süre önce başlaması gerektiği bilgilerine rahatlıkla 
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ulaşılacaktır. Bütün bu sözü edilen iş emirleri de bu “çekme sistemi” ile elde 

edilecektir. 

6.10.8. Trim Hattında “Kit Delivery” Sisteminin Uygulanması 

Kamyon trim hattında ağırlıklı olarak hafif ve geniş hacimli malzemeler kullanılmaktadır. 

Bu yüzden burada ana montaj hattından daha fazla “dolly” hareket görmektedir. Ayrıca 

ana montaj hattında karşılıklı iki kişi aynı şase üzerinde sağlı sollu çalışabilirken, kabin 

içinde ya da yakınında kit kutusunun koyulabileceği iki çalışanın da parçaları rahatlıkla 

ve zaman kaybetmeden alabileceği bir bölge olmadığı için trim hattında iki ayrı kit 

hazırlanması gibi bir ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Her istasyon için iki ayrı kit hazırlamak 

lojistik açıdan her anlamda iki katı işçilik anlamına gelecektir. Bunun yanında ayni kit 

kutusu içine tüm malzemelerin koyulabilmesi ve bu kutunun işçilerin kolaylıkla 

ulaşabilecekleri bir yere konması da yetmemektedir. Zira parçalar sağ ve sol taraf için 

ayrı numaralar ile tanımlanmıştır. Bir çoğu simetriktir ve geri kalanlar ise tamamen farklı 

malzemelerden oluşmaktadır. İlk bakışta birbirine çok benzeyen bu parçalar eğer ayrı 

kit kutuları ile hatta ikmal edilmezse aynı istasyonda çalışan iki işçi doğru malzemeleri 

seçmek için çok fazla zaman kaybedecekler ve belki de yanlış malzemeleri 

montajlamak gibi bir hata yapacaklardır. Bu durum önlenmek için büyük kit kutusu içine 

iki küçük kutu konulmuştur. Sağ ve sol taraf için iki ayrı kit hazırlanmıştır. Böylece 

malzemelerin birbirine karışması önlenmiştir. Normal standartta bir kit kutusu içine 

konan bu iki küçük kutu hatlara ikmal edilmiştir. Her montaj işçisi kendi tarafına ait 

malzemelerle ilgili küçük kutuyu yanına alarak kabinin içine girmiş ve çalışmaya 

başlamıştır. Böylece zaman kayıpları ve olası karışıklıklar da önlenmiştir. 
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Şekil 6.36 : Trim Hattı Örnek Kit “Dolly”si 

Şekil 6.36’da örnek bir kit kutusu görülmektedir. Sağ ve sol iki taraftan kabin üzerinde 

çalışabildiği için bu iki istasyonun malzemesi büyük kutu içinde iki küçük kutuya 

bölünmüştür. Kutu renkleri farklıdır ve sağ tarafta çalışan kişi gri kutuyu sol taraftaki ise 

mavi kutuyu alarak kabin içinde çalışmaktadır. Şekil 6.37’de bu durum 

izlenebilmektedir. 

 

Şekil 6.37 : Trim Hattı Örnek “Kit Delivery” Uygulaması 
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6.11. Proje Kapsamında Gerçekleşen Diğer İyileştirmeler 

6.11.1. In-line Inspection Bölgesi 

Montaj hattı üzerinde hiçbir parçanın takılmadığı kalite kontrol noktaları belirlenmiştir. 

Bu istasyonların zemini turuncuya boyanmıştır. Ana montaj hattı için motorun ve kabinin 

şase üzerine binmesinden önceki kontrollerin yapılabilmesi için iki ayrı “in-line 

inspection” bölgesi belirlenmiştir. Zira motor veya kabin şase üzerine bindikten sonra 

arada kalan noktaların kontrol edilmesi zorlaşmaktadır. Şekil 6.38’de örnek bir şekil 

bulunmaktadır. 

 

Şekil 6.38 : “In-line Inspection” 

“Kit delivery” sisteminin uygulama amacı da “in-line inspection” alanındaki kontrolleri en 

iyi biçimde yapabilecek ortamın sağlanmasıdır. Hattaki montaj işçisinin çalışma 

koşulları bu sayede kolayca izlenebilmektedir. Problemlere müdahale şansı da 

artmaktadır. Ayrıca bulunan hataların geri beslemeler yardımıyla tekrar etmeleri 

önlenerek DPU değerlerinin istenen düzeye inmesi sağlanabilir. 
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Şekil 6.39 : Hat Kenarı Kalite Kontrol Masaları 

6.11.2. İki dakikalık Kontroller 

Bu uygulama günde iki kez montaj işçileri tarafından üretim durdurularak yapılmaktadır. 

Toplamda dört dakikalık bir üretim kaybına karşın yapılan parça kontrolleri sonucu 

çalışanlarda bir kalite bilincinin oluşması hedeflenmektedir. Parçalardaki hata hatta 

takılacağı sırada değil de daha önceki kontrollerle tespit edilmiş olmaktadır. Dolayısıyla 

üretim sırasında meydana gelecek zaman kayıplarının da önüne geçilmiş olunmaktadır. 

Asıl hedef söylendiği gibi kalite bilincinin çalışanlara aşılanmasıdır. Şekil 6.39’da örnek 

bir fotoğraf görülmektedir. 

6.11.3. Sub-Assembly Bölgesi Montaj Kontrol 

Şekil 6.40’da görüldüğü gibi bir araya getirilen malzeme gruplarının hangi standartlar 

dahilinde işlem göreceği kontrol edilmektedir. Takip edilen fomlar ile kalite de güvence 

altına alınmış olmaktadır. 
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Ana montaj

1
2
3

Parça adı 4
Parça no 5
Proses adı
Açıklama

Tarih: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Sabah kontrol  -  Saat: 11:00

Kont yap adı soyadı:

Üretim sorumlusu:

Hat amiri:

Kalite kontrol:

Öğleden sonra kontrol  -  Saat: 14:00

Kont yap adı soyadı:

Üretim sorumlusu:

Hat amiri:

Kalite kontrol :
OK:O KRED:X

Boru:3777759820 brk sol:8970333661 brksağ:8970333601 plaka:8970336252

Burcların yuvasına gres yağı sürülecek

Kaynak ve braket
Segman

Gres yağı
Komple kabin devirmesi montajı

no
Parçaların 

sınıflandırması

Kabin borusunun ucundaki braketler rahat dönecek 
Torsiyon milinin üzerindeki çizgi ile braketlerin çizgisi aynı yerede olacak

Kaynaklar ve braketler düzgün olacak
Segmanlar yuvasına düzgün oturacakKomple kabin devirmesi

Komple kontrol
Çizgi

7

Hata maddesi( esas)

İstasyon no

Motor

NPR X

Trim

Araç 
modeli

Kontrol 
yapılacak 

araç ve yer

NKR55
NQR

Aktarma

          FORM NO : F-KK-000

Assembly Instruction

Karoseri

Şase montaj

Montajlı Parçaların Kontrol Uygulama Pratiği 

X

2-iki uçdaki 
çizgilerir yerinde 
olduğuna 
bakılacak

1- İki uca takılan braketler 
rahat dönecek ve burçlar 
gresli olacak

3- Kaynağa ve 
braketlere bakılacak

4-İki uca takılan segmanlara bakılacak

 

Şekil 6.40 : Sub-Assembly Bölgesi Alt-Montaj Kontrol Formu 

6.11.4. Sabah Toplantıları  

Her düzeyde beyaz yakalı personelin sabah 08:20-08:40 arasında günlük üretimle ilgili 

yaşanması muhtemel problemleri konuştukları toplantıdır. Şekil 6.41’de örnek bir 

fotoğraf görülmektedir. Satınalma, Planlama, Mühendislik, Kalite, Üretim 

departmanlarından ilgili mühendis, şef ve müdürler toplantıya katılırlar. Hattaki eksik 

parçalar, bir önceki günün DPU değerleri, varsa eksik personel sayısı, güvenlik 

açısından bir problemin olup olmadığı gibi konular konuşulur. 

 

Şekil 6.41 : Sabah Toplantısı 
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Kritik konular tespit edilirse hemen görevlendirme yapılarak ertesi günkü toplantıya 

kadar çözüm beklenir. Bir problem varsa bu probleme sebep olan kişinin bunu 

açıklaması ve bir daha tekrar etmemesi için ne gibi önlemler alınması gerektiğini 

açıklaması gerekmektedir. Sabah toplantılarının amacı tartışma yaratmak değildir fakat 

gerekirse tartışmalar da yaşanabilmektedir. Asıl amaç herkesin değişimlerden haberdar 

olmasının sağlanmasıdır. Örneğin herhangi bir montaj hattındaki çalışan o gün işe 

gelmediyse bu duyurulmalıdır. Böylece kalite kontrol çalışanları gelmeyen işçinin yerine 

çalışan kişinin daha az tecrübeli ve daha az yetkin olduğunu varsayarak o istasyondaki 

kontrollerini arttıracaktır. 

6.12. Proje Sonucunda Elde Edilenler 

Proje sonucunda ana montaj ve trim hatlarında “kit delivery” uygulanmaya başlanmıştır. 

Beş ay gibi kısa bir sürede bu değişim gerçekleşmiştir. İlk giren ilk çıkar kuralının 

uygulanması için kayar raflardan oluşan ambar düzenine geçilmiştir. Bu sebeple plastik 

kutular ile malzemelerin hareket gördüğü bir yapı oluşturulmuştur. Beş kademeden 

oluşan raf sisteminde dört adet besleme bir adet de geri dönüşüm bölmesi 

bulunmaktadır. Kutu içinden alınarak kullanılan malzemeler tükendiğinde boş kutular en 

üst katta bulunan bölmeye besleme yönüne doğru yerleştirilerek itilir. Boş kutular diğer 

taraftan toplanarak, dolu kutular ile değişim gerçekleştirilir. Burada en önemli nokta iş 

yapılan bölüm ile malzeme beslemesi yapılan yerin birbirinden ayrılmış olmasıdır. Kayar 

raflar bunun uygulanabilmesi için çok büyük kolaylık sağlar. Bu verimliliği sağlamada 

çok büyük bir faktördür. İşler nasıl birbirinden ayrıldıysa alanlar da birbirinden 

ayrılmalıdır. İki ayrı iş birbirini engeller halde olmamalıdır. Bunun farkında olabilmek ve 

analiz edebilmek için lojistik rotaları çıkartılmıştır. Çakışan işler ve trafiğin yoğun olduğu 

bölgeler tespit edilmiş, yoğunlukları azaltıcı tedbirler alınmıştır. Yeni yollar tasarlanmış, 

yeni iş makineleri kullanılmıştır. Zaman etüdleri yapılarak iş dengelemeleri 

gerçekleştirilmiştir. 

Lojistik açıdan yeni bazı işler ortaya çıkmıştır. Kit hazırlama, sub-assembly bölgesinde 

malzemeleri hat öncesi bir araya getirip montajlama, dolly ile hareket gören 

malzemelerin imalat programına göre sıralama, bağlantı elemanları için “chaku-chaku 

dolly”lerin tasarlanması ve malzemelerin istasyon ve çalışan bazlı bir araya getirilerek 

hazırlanması ve dolly ile hareket gören malzemelerin yönetimi bunlardan bazıları olarak 

sayılabilir. 
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Tablo 6.2 : Kit Sisteminin Getirdikleri 

Değişim Kit delivery öncesi Kit delivery sonrası 

Teslimat Günlük/Haftalık Araç başı 

Ambar Yüksek hacimli ranzalar Kayar raflar 

İş makineleri Dizel iş makineleri&Forklift Elektrikli iş makineleri  

Stok seviyesi Yüksek Sıfır stok 

İzlenebilirlik Çok düşük Yüksek 

Konsantrasyon Düşük Yüksek 

Hata puanları (DPU) Yüksek  Düşük 

 

Tablo 6.2’den anlaşılacağı gibi hat kenarında izlenebilirlik artmıştır çünkü fazla stok 

tamamen ambar bölgesine çekilmiş, yalnızca bir iki saatlik ihtiyaç kadar malzeme 

hattaki araçların sırasına göre “dolly”lere dizilerek veya kit kutuları ile araç başı sevkiyat 

yapılmıştır. Bu sayede kalite açısından iyileştirmeler gerçekleşmiştir. Hatta yürüyen 

araçları çok daha iyi kontrol eden kalite ekibi montaj hatalarına anında müdahale etme 

şansına sahip olmuştur. “In-line inspection” bölgeleri hattın iki yarı yerinde 

oluşturulmuştur. Motor şaseye binmeden önce ve kabin şaseye binmeden önce olmak 

üzere iki ayrı bölgede bahsedilen kontroller yapılmaktadır. Anında geri bildirimler ile 

hatalar gün geçtikçe azaltılmaktadır. Sabah toplantılarında sağlanan iletişim ile 

bilinmezliklerin ortadan kaldırılarak hataların oluşmasını önleyici anlık müdahelelerin 

gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

Verimlilik, temel bir ilke olarak, yapılan geliştirmelerin yönlendiricisi olmuştur. Bu 

anlayışın çalışmalar devam ettikçe insanların zihnine nasıl yerleştiği, uygulamalardan 

alınan sonuçların da etkisiyle bir işletme kültürünün nasıl oluştuğu hissedilir bir şekilde 

kendini göstermiştir. Tablo 6.3’de yalın üretimle ilgili kullanılan teknikler ve elde edilen 

faydalar yer almaktadır. 
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Tablo 6.3 : Kullanılan Yalın Üretim Teknikleri 

Teknik Yöntem Fayda 

Kanban 
Plastik kutu ile malzeme 

transferi 

Besleme ve toplama 

bölgelerinin ayrılması 

FIFO’nun uygulanması. 

Sıfır Hata Yaklaşımı 
Poka-yoke ve Görsel 

Kontroller 

Bilginin paylaşımı, 

hataların önlenmesi. 

7S 

İş Standartlarının 

Belirlenmesi. Belli bir 

düzen içinde çalışılması. 

Yüksek kaliteli ürün 

Kit Halinde Teslimat Kit sisteminin kurulması 

Çevrim zamanının 

düşmesi. İzlenebilirliğin 

artması. 

Değer Akışı 
Lojistik rotaların analiz 

edilmesi 

Katma değer yaratmayan 

işlerin elimine edilmesi 

Değişim Yönetimi 
Sabah toplantıları ile bilgi 

paylaşımı 

Muhtemel hataların önüne 

geçilmesi 

Yerleşim planı 

“Dolly” transferlerini 

minimize edecek 

yerleşimin gerçekleşmesi 

Verimliliğin artması 

Kaizen 

Sürekli sahada olma. 

Çalışanları anlama ve 

onların işlerini 

kolaylaştıracak çözümler 

üretme. 

Her geçen gün 

mükemmelliğe daha fazla 

yaklaşılması. Sinerji 

yaratılması ve 

motivasyonun  sağlanması. 
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7. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Toyota şirketi tarafından geliştirilen ve uygulanan yalın üretim felsefesi otomotiv 

endüstrisinde yaşanan önemli değişim noktalarından biridir. 1960’lardan sonra Toyota 

tarafından uygulanmaya başlanan bu sisteme diğer şirketlerin ilgi göstermesi yaşanan 

petrol kriziyle beraber olmuştur. İsrafın ortadan kaldırılmasına ve katma değer 

yaratmayan işlerin yok edilmesine dayalı olan, sürekli gelişmeyi ve kaynakta kaliteyi 

hedefleyen bu sistem sadece bir üretim sistemi olmayıp aslında bir yaşam felsefesidir. 

Yalın işletmeye geçiş süreci yoğun emek ve köklü değişim gerektiren bir süreç 

olmaktadır. 

Dünyada ve Türkiye’de otomotiv sektöründe yer alan firmaların bir çoğunda atıl 

kapasite bulunmaktadır. Şirket birleşmeleri ve satınalma yollarıyla üretim yapan şirket 

sayısı azalmakta, pazardaki yoğunluk artmaktadır. Türkiye gibi daha çok iç pazara 

yönelik üretim yapan ve dışa bağımlı olan bir otomotiv endüstrisinin bu koşullar altında 

gelecekte daha önce yaşanan krizler gibi kriz yaşaması kaçınılmaz olmaktadır.  

Sağladığı iş hacmi, ekonomiye yarattığı katma değer, sağladığı vergiler ve diğer 

sektörlerle etkileşimi düşünüldüğünde lokomotif sektör olan otomotiv sektörü alternatif 

çözüm yolları aramaktadır. İç pazarda oluşabilecek olan olumsuzlukların etkisini en aza 

indirgemek için sektörün ihracata yönelmesi kaçınılmazdır. Sektörün ihracatta söz 

sahibi olabilmesinde kalite, maliyet ve zamanında teslimat faktörleri belirleyici olacaktır. 

Yalın üretim felsefesi bu beklentileri karşılayabilecek üretim tekniklerini önermektedir. 

Dış pazara yönelmenin zorunluluk olduğu günümüz koşullarında yalın üretim felsefesi 

otomotiv sanayi için alternatif bir üretim sistemi olacaktır. Amaç yalın üretim 

yöntemlerini kullanarak malzemelerin hatta araç üzerine takılacağı noktaya sevk 

etmeye yarayan disiplinli bir hat besleme prosesidir. “Kit delivery” olarak adlandırılan bu 

teslimat şekli geleneksel yöntemlerden çok farklı bir bakış açısı ve anlayışı 

gerektirmektedir.  
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Japon sisteminde bir probleme rastlandığında hemen onun çözüm yolları aranmaktadır. 

Hiyerarşik yapıyı çalıştırıp sonsuz döngü içinde birbirini takip eden iç yazışmalar 

arasında kaybolmayı hiçbir zaman tercih etmezler. Türk insanının zekası ve pratikliğini 

Japonların çalışkanlığı ile birleştiren yalın üretim uygulamalarının her zaman çok olumlu 

sonuçlar doğuracağı ortadadır. Öncelikle yapılan bir zihniyet devrimidir. Problemleri 

sürekli ertesi güne taşıyan, görmezden gelen, günü kurtarmacı anlayıştan kurtulup 

kurtulmama arasında gidip gelmektir. Eğer bu düşünce devrimi gerçekleşir ve kurum 

olarak bütün çalışanların katkı ve inancıyla yeni kazanımlar elde etmek, katma değeri 

olmayan işleri elimine etmek adına girişilen bu verimlilik çalışmasında mutlu sona 

ulaşılırsa görülecektir ki eğer yapılması gereken birşey varsa hemen bugün 

yapılmalıdır. Eğer bir çözüm aranıyorsa bu işçilerin arasında olarak onları anlamaktan 

geçer. İşçiler de yüksek kalite hedeflerini tutturmak isteniyorsa, beklentileri karşılayacak 

şekilde maddi ve manevi destekten mahrum bırakılmamalıdır. Yüksek beklentilerin 

yüksek karşılıkları olacaktır. Kendini daha değerli ve güvenli hissetmesi gereken 

çalışanların motivasyonlarını üst seviyede tutmanın yolları aranmalıdır. 

Sonuç olarak; otomotiv sektöründe yer alan ve çoğunluk oranda Türk sermayesi ile 

yönetilen bir firma Avrupa üssü olmayı kendine hedef seçtiğinden Japonlarla ortak bir 

projeye girişmiştir. İç pazardaki tıkanmadan ancak bu şekilde kurtulabilecektir. Son on 

yıla bakıldığında iç piyasaya yapılan satışlarda ne bir artış ne de azalış görülmektedir. 

Bu sıkışıklığı açmak için kısa zamanda radikal kararlar alınarak bir zihniyet devrimi 

yapılmıştır. Süreç büyük oranda tamamlansa da çalışmalar devam etmektedir. 2008 

sonunda Avrupa üretim üssü olmayı haketmiş bir şirket olmak yani istenen kalite 

düzeyini sürekli sağlayabilen ve bunu kontrol altında tutabilen bir sistemi kurmak için 

yoğun çabalar harcanmaktadır. En önemli çabanın çalışanların kendilerini bu oluşumun 

bir parçası olarak görmelerini sağlamak adına yapılanlarla ilgili olması gerektiği 

ortadadır. Bu yön ihmal edilmezse ulaşılmak istenen hedeflerin üzerine çıkılacağı 

açıkça hissedilmektedir.  
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